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Lietuvos geologų sąjungos (LGS) jubiliejinis XXX suvažiavimas vyko 2019 m. lapkričio
29 d. Verkių rūmuose Vilniuje. Tai buvo ataskaitinis rinkimų suvažiavimas, kuriame išrink
tas naujas LGS pirmininkas, tarybos ir valdybos nariai, revizijos bei etikos komisijos.

Violeta Pukelytė, LGS tarybos narė

KOJA KOJON SU NEPRIKLAUSOMYBE

Besirenkantys suvažiavimo dalyviai būriuojasi prie parodos stendų (M. Kaminsko nuotr.)

Trisdešimt metų į sąjungą susibūrusi
geologų bendruomenė keliauja Lietuvos
kūrimo keliu. Jos veikloje atsispindi per visą
šį laiką vykę mūsų visuomenės pokyčiai. Tradiciškai besibaigiant lapkričiui LGS nariai jau
trisdešimtą kartą rinkosi į kasmetinį suvažiavimą. Jubiliejiniam renginiui iškilmingumo

2016–2019 m. LGS pirmininkas Jonas Šečkus (M. Kaminsko nuotr.)

suteikė istorinės Verkių rūmų salės, kurios
netrukus prisipildė gausiai besirenkančių
renginio dalyvių. Atvykusius svečius pirmiausia pasitiko šiam jubiliejui skirta paroda „Koja kojon su Nepriklausomybe“, kurią
parengė šių eilučių autorė. Dokumentų faksimilės, tekstai, nuotraukos priminė LGS suvažiavimų istoriją – kada, kur ir kaip jie vyko,
kas juose svarstyta, dėl ko ginčytasi, kokie iškilūs geologai tapo sąjungos garbės nariais,
kas šiai sąjungai vadovavo.
XXX suvažiavimą pradėjo LGS pirmininkas dr. Jonas Šečkus. Jis priminė svarbiausius sąjungos tikslus, kurie per trisdešimt
jos gyvavimo metų nepasikeitė. Tai mokslo
sklaida, švietimas, profesinės kompetencijos stiprinimas, bendravimas su kolegomis
iš kitų šalių. J. Šečkus pasidžiaugė, kad LGS
taip pat gina geologų profesinius ir kitus
mūsų visuomenės interesus, – juk dalyvauta ir protesto akcijose, ir raštų įvairioms
Geologijos akiračiai ♦ 2020 Nr. 1–2
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XXX suvažiavimo pirmininkas Valentinas Baltrūnas (M. Kaminsko nuotr.)

Jubiliejinio suvažiavimo sekretorė Laura Gedminienė
(M. Kaminsko nuotr.)

aukščiausioms šalies institucijoms prirašyta.
Pirmininkas apgailestavo, kad netekome savarankiško Lietuvos geologijos instituto, kuris tapo Gamtos tyrimų centro (GTC) dalimi,
kad vis mažiau jaunų žmonių renkasi geologijos studijas Vilniaus universitete (VU), kad
silpnas bendradarbiavimas tarp svarbiausių
geologijos centrų – VU, Lietuvos geologijos
tarnybos (LGT) ir GTC. Anot jo, matyt, todėl
ir neturime didelių esminių projektų, kurie
padėtų kurti naujas darbo vietas, būtų naudingi tiek mokslui, tiek verslui. Baigdamas
J. Šečkus pasidžiaugė, kad sąjunga gyvybinga. Pranešėjas priminė per trejus metus
atliktus darbus ir prisipažino, jog šį kartą į
pirmininko postą nebekandidatuos.
J. Šečkus pasiūlė, kad suvažiavimui pirmininkautų habil. dr. Valentinas Baltrūnas, o

sekretoriautų – Laura Gedminienė. Dalyvaujantiems sąjungos nariams pritarus, jiedu
ėmėsi darbo. Iš pradžių V. Baltrūnas pakvietė

Džiugiomis naujienomis dalijasi Algimantas Grigelis (M. Ka
minsko nuotr.)

Renginio dalyviai atidžiai klausosi suvažiavimo pranešimų (M. Kaminsko nuotr.)
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tylos minute pagerbti Anapilin išėjusius
geologus. Vėliau buvo pasveikinti jubiliatai,
šiemet šventę išskirtinius savo gimtadienius.
Suvažiavimas pasveikino 2019 m. disertaciją
apsigynusį Audrių Indriulionį. Šventinę dalį
tęsė naujų LGS garbės narių įvardijimas, jie
pagerbti skambiais plojimais. Pirmiausia tai
geologinio kartografavimo asė dr. Rimantė
Guobytė – ilgaamžė LGT darbuotoja, daug
metų atidavusi Lietuvos geologinių ir geomorfologinių žemėlapių sudarymui bei revizijai, kvartero nuogulų tyrimui, net keletą
kadencijų vadovavusi geologų sąjungai.
Taip pat doc. dr. Antanas Brazauskas – savo
šaunios karjeros metus praleidęs VU, dėstęs įvairius kursus būsimiems geologijos
specialistams, vadovavęs jų geologinėms
praktikoms, laisvalaikiu plušėjęs prie savo
mokslinio darbo paleontologijos ir stratigrafijos kryptyse. Pasiūlyta garbės nario
vardą suteikti ir Vykintui Matuzevičiui – aist
ringam mineralų kolekcininkui, kuris visą
gyvenimą kauptą kolekciją neatlygintinai
perdavė saugoti GTC mineralų muziejui.
Beje, šio renginio metu veikė V. Matuzevičiaus agatų kolekcijai skirta paroda „Gamta gyvena savo kūriniuose“, kurią parengė
GTC mineralų muziejaus vedėja Birutė Poškienė ir šių eilučių autorė. Na, ir dar vienas
kandidatas į LGS garbės narius – tremtinys,
patriotas, Krasnojarsko universiteto profesorius Saulius Alfonsas Sidaras, tolimojo
krašto atstovas, atsidavęs ne tik geologijai,
bet ir lietuvybei puoselėti. „Geologai daro
nuostabius, pasakiškus dalykus“, – savo tėvo
XXX suvažiavimui skirtus žodžius perskaitė
Lietuvoje gyvenantis jo sūnus Antanas Sidaras. Suvažiavimo dalyviai vienbalsiai pritarė,
kad šie pasiūlyti kandidatai taptų naujaisiais
LGS garbės nariais.
Džiugi žinia, kad už nuopelnus Lietuvos
Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą
pasaulyje 2019 m. liepos 4 d. Prezidentės
dekretu Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi apdovanotas akad. prof. habil. dr. Algimantas Grigelis.
Jis suvažiavimo dalyvius pradžiugino geromis naujienomis. Pirmiausia, kad trys mūsų
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Apie LGS ištakas pasakoja Gediminas Motuza (M. Kaminsko nuotr.)

LGT vardu suvažiavimą sveikina Jolanta Čyžienė (M. Kaminsko nuotr.)

Kalba Geologijos įmonių asociacijos pirmininkas Saulius
Gegieckas (M. Kaminsko nuotr.)

šalies garbūs geologai – prof. V. Baltrūnas,
dr. Eugenija Rudnickaitė ir prof. Algimantas
Česnulevičius už darbus, skirtus mokslo istorijai, tapo garbingos institucijos – Geologijos mokslo istorijos ir paveldo pasaulinės
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Malonus siurprizas – jubiliejinis tortas (M. Kaminsko nuotr.)

Miglė Stančikaitė dalijasi mintimis apie geologiją Gamtos
tyrimų centre (M. Kaminsko nuotr.)

Apie geologijos studijas Vilniaus universitete pasakoja
Andrejus Spiridonovas (M. Kaminsko nuotr.)
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komisijos INHIGEO nariais. Kita gera žinia yra
ta, kad prof. Gediminas Motuza-Matuzevičius pristatytas vardinei akademiko Juozo
Dalinkevičiaus premijai gauti. A. Grigelis taip
pat informavo suvažiavimą, kad Antano Gied
raičio geologijos fondo veiklą nuo šiol perima Lietuvos geologijos įmonių asociacija.
Suvažiavimo darbą tęsė įvairioms geo
loginėms organizacijoms atstovaujantys pra
nešėjai. Šią dalį pradėjo vienas iš LGS kūrėjų ir
pirmasis jos pirmininkas prof. G. Motuza-Matuzevičius. Jis priminė, kad LGS veikla iš
pradžių buvo dalis visą Lietuvą apėmusio
Atgimimo sąjūdžio, siekiančio Lietuvos Nepriklausomybės, ir apgailestavo, jog šiuo
metu LGS patiria šiokį tokį nuosmukį. Sveikinimo žodį geologų bendruomenei tarė ir
LGT direktoriaus pavaduotoja dr. Jolanta Čižienė. Ji apžvelgė tarnybos aktualijas, veiklos
kryptis, tikslus. Pasak pranešėjos, pagrindinė
LGT misija yra dalyvauti formuojant valstybės politiką žemės gelmių srityje, laikytis
darnios plėtros principų ją įgyvendinant ir
užtikrinti racionalų žemės gelmių išteklių
naudojimą Lietuvos Respublikoje: teritorinėje jūroje, kontinentiniame šelfe ir ekonominėje zonoje, saugoti geologinės aplinkos
kokybę, stebėti ir prognozuoti jos pokyčius,
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„Geologijos akiračių“ veiklą aptaria žurnalo vyriausioji redaktorė Ingrida Bagdanavičiūtė (M. Kaminsko nuotr.)

Jūratė Vaznytė informuoja suvažiavimą apie LGS iždo reikalus (M. Kaminsko nuotr.)

taip pat kaupti, saugoti ir valdyti nacionalinę
geologinės informacijos sistemą. J. Čižienė
pasidžiaugė, kad Vievyje atgimė Žemės gelmių informacinis centras.
Apie šalies geologijos įmonių padėtį ir
veiklą kalbėjo Geologijos įmonių asocia
cijos prezidentas Saulius Gegieckas. Jis supažindino su neseniai atlikta geologinių
įmonių statistine analize. Geologine veikla
šiuo metu užsiima devyniolika asociacijai
priklausančių įmonių, jose dirba apie septynis šimtus darbuotojų, iš kurių per šimtą
yra geologų. Pranešėjas paminėjo esmines
problemas, kurios trukdo plėtoti geologijos
verslą. GTC direktoriaus pavaduotoja mokslui dr. Miglė Stančikaitė pasveikino geologų
bendruomenę jubiliejinio suvažiavimo proga. Ji pasidžiaugė, kad geologija turi savo
poziciją ir ateitį GTC ir kad geologų darbai

ganėtinai dažnai cituojami aukšto reitingo
tarptautiniuose mokslo leidiniuose. O VU
Geologijos ir mineralogijos katedros vedėjas
prof. dr. Andrejus Spiridonovas kalbėdamas

Geologinio paveldo komisijos pirmininkės Gražinos Skrid
laitės ataskaita (M. Kaminsko nuotr.)

Onos Kondratienės pranešimas apie etikos komisijos veiklą
(M. Kaminsko nuotr.)

Revizijos komisijos ataskaitą pristato Mantas Plankis (M. Kaminsko nuotr.)
Geologijos akiračiai ♦ 2020 Nr. 1–2
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Vakaro dalyvius įsuko šokių sūkurys (M. Kaminsko nuotr.)

džiugiai paminėjo, kad daug vilčių teikia būsimieji geologai, šiuo metu studijuojantys
universitete.
Pertraukos metu visų renginio dalyvių laukė malonus siurprizas – įspūdingas
jubiliejiniam suvažiavimui skirtas tortas
su užrašu „Vivat, geologija“ ir trisdešimčia
žvakučių!
Dalyviams vėl susirinkus į salę, buvo
tęsiamas suvažiavimo darbas – išklausytos tarybos narių ataskaitos. „Geologijos
akiračių“ vyriausioji redaktorė dr. Ingrida
Bagdanavičiūtė kalbėjo apie esminius pokyčius žurnalo rengimo komandoje ir supažindino su ja, pristatė pagrindinius žurnalo
finansavimo šaltinius bei pastarųjų trejų
metų veiklą. Apie LGS iždo reikalus kalbėjo
Jūratė Vaznytė, o apie gamtos paminklus ir
geologinį švietimą – dr. Gražina Skridlaitė.
Ji suvažiavimui perdavė V. Into riedulių muziejaus direktorės Gintarės Sakalauskienės
sveikinimą, taip pat kalbėjo apie kasmetines geologinio paveldo dienas bei geologijos paminklus. 2018 m. duomenimis,
valstybė saugo 177 geologinius paminklus,
37 geomorfologinius ir 43 hidrogeologinius gamtos paveldo objektus. G. Skridlaitė informavo, kad LGT geotopų posistemio
duomenų bazėje saugoma informacija
Geologijos akiračiai ♦ 2020 Nr. 1–2

apie 679 geotopus. Suvažiavimui atsiskaitė
ir LGS komisijos. Etikos komisijos ataskaitą
pristatė habil. dr. Ona Kondratienė, o revizijos – Mantas Plankis.
Daugiausia emocijų sukėlė naujo LGS
pirmininko rinkimai. Buvusi vadovybė iš
anksto tinkamai nepasiruošė, tad viskas
vyko gana chaotiškai... Išrinkta balsų skaičiavimo komisija, pasiūlyti kandidatai užimti
šias pareigas, bet jie vienas po kito dėl įvairių
priežasčių atsisakė dalyvauti rinkimuose. Pasigirdo balsų, kad salėje lyg ir nėra reikiamo
kvorumo. Suvažiavimo pirmininkui V. Balt
rūnui nebuvo lengva suvaldyti emocijų audroje besiblaškantį rinkimų laivą. Galiausiai
viena iš kandidačių Vaida Šeirienė, nors ir be
didelio entuziazmo, sutiko dalyvauti rinkimuose ir netrukus buvo išrinkta naująja LGS
pirmininke. Geologų bendruomenė linki jai
didelės sėkmės! Na, o naujos tarybos, etikos
ir revizijos komisijų narių rinkimai vyko daug
sparčiau ir sklandžiau.
Suvažiavimą tradiciškai tęsė smagus
koncertas, įsukęs jo dalyvius į dainų ir šokių
sūkurį. Dar ilgai klegėjo, šurmuliavo įvairių
kartų geologai alučio šnekučio sušildyti,
skanaudami gausias vaišes, apžiūrinėdami
parodas, prisimindami, kas buvo, ir spėliodami, kas bus… dar po trisdešimties metų.

LIETUVOS GEOLOGŲ SĄJUNGOJE

51

NAUJA LIETUVOS GEOLOGŲ SĄJUNGOS VADOVYBĖ
Lietuvos geologų sąjungos (LGS) XXX suvažiavime, kuris vyko 2019 m. lapkričio 29 d.
Verkių rūmuose, išrinktas naujas LGS pirmininkas, tarybos ir valdybos nariai.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LGS pirmininkė Vaida Šeirienė,
LGS pirmininko pavaduotoja Laura Gedminienė,
LGS sekretorė Alma Grigienė,
LGS iždininkė Jūratė Vaznytė,
Geologijos pažangos ir propagavimo komisijos ir Teisės aktų monitoringo komisijos
pirmininkas Anicetas Štuopis,
Geologinio švietimo komisijos pirmininkė Darija Dankina,
Geologinių gamtos paminklų komisijos pirmininkė Gražina Skridlaitė,
Geologijos paveldo komisijos pirmininkė Violeta Pukelytė,
Kvartero geologijos sekcijos pirmininkas Albertas Bitinas,
Hidrogeologijos sekcijos pirmininkė Jurga Arustienė,
Studentų sekcijos pirmininkas Martynas Grigas,
Lietuvos geologijos tarnybos skyriaus pirmininkė Aldona Damušytė,
Geologijos ir geografijos instituto skyriaus pirmininkė Miglė Stančikaitė,
Vilniaus universiteto skyriaus pirmininkas Audrius Čečys,
Klaipėdos krašto skyriaus pirmininkas Giedrius Bičkauskas,
Geologijos įmonių asociacijos skyriaus pirmininkas Saulius Gegieckas,
Tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo veiklos krypties pirmininkė Vaida Kirkliauskaitė,
Revizijos komisija: pirmininkas Paulius Aleksa, nariai: Mantas Plankis ir Virgilija
Gregorauskienė,
Etikos komisija: pirmininkė Ona Kondratienė, nariai: Albertas Bitinas, Valentinas
Baltrūnas, Rimantas Petrošius, Danguolė Karmazienė ir Vytautas Račkauskas.

Naujajam kolektyvui linkime gerų idėjų ir sėkmingo darbo!

Naujoji Lietuvos geologų sąjungos taryba (V. Pukelytės nuotr.), iš kairės sėdi: V. Pukelytė, A. Grigienė, G. Skridlaitė, stovi:
G. Bičkauskas, M. Grigas, J. Arustienė, J. Šečkus, J. Vaznytė, R. Petrošius, L. Gedminienė, I. Bagdanavičiūtė, A. Bitinas
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Susipažinkime su naująja Lietuvos geologų sąjungos (LGS) pirmininke dr. Vaida Šeiriene. Eiti
šias garbingas pareigas ji išrinkta LGS jubiliejinio ataskaitinio rinkimų suvažiavimo, vykusio
2019-ųjų lapkričio 29 d., metu.

Violeta Pukelytė, LGS tarybos narė

„NIEKAS NENORĖJO MIRTI…“

Naujoji Lietuvos geologų sąjungos pirmininkė Vaida Šeirienė (M. Kaminsko nuotr.)

Šitaip suvažiavimo metu vykusius
pirmininko rinkimus savo straipsnyje
„Geologai: reikalingi, tačiau…“ pavadino Augustas Uktveris („Žaliasis pasaulis“,
2019-12-14). Per visą Lietuvos geologų
sąjungos egzistavimo laiką būti išrinktam jos pirmininku buvo didelė garbė. Vis
dėlto visi žinome, kad kartu tai ir atsakomybė, asmeninio laiko aukojimas, bend
ruomenės telkimas įvairiems darbams ir
renginiams. Šiandien mūsų visuomenėje
vis mažiau žmonių, norinčių imtis neatlygintinos visuomeninės veiklos, ne išimtis
ir geologų bendruomenė. Kadangi buvusi LGS vadovybė neatliko namų darbų,
tai šiame suvažiavime rinkimai vyko gana
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chaotiškai. Ekspromtu pasiūlyti kandidatai
vienas po kito dėl vienokių ar kitokių priežasčių atsisakė dalyvauti rinkimuose, anot
A. Uktverio, „niekas nenorėjo mirti...“ Todėl
turime nuoširdžiai padėkoti Vaidai Šeirienei, kuri, kad ir be didelio entuziazmo, sutiko kandidatuoti ir vieningai išrinkta naująja
pirmininke trejiems metams. Asmeniškai aš
dėl to labai džiaugiuosi, nes pažįstu Vaidą
nuo studijų metų ir manau, kad tai puikus
geologų pasirinkimas. O kas ją pažįsta mažiau, kviečiu dabar susipažinti.
V. Šeirienės kaip geologės kelias prasidėjo dar 1979-aisiais, kai baigusi Šiaulių
11-ąją vidurinę mokyklą atvažiavo į Vilniaus universitetą studijuoti geologijos.
Studijų metai buvo turiningi, kupini patirčių, įspūdžių, žinių. Vaidai pasisekė, nes ji
savo kelyje sutiko Mokytoją – prof. habil.
dr. Meilutę Kabailienę, kuri sudomino studentę diatomėjų (titnagdumblių) floros
tyrimais ir dar studijų metais, įtraukdama
į studentų mokslinės draugijos veiklą, paskatino ją eiti mokslo keliu. 1984 m. įgijusi
hidrogeologės ir inžinierės geologės specialybę V. Šeirienė pradėjo dirbti Geologijos institute inžiniere, vėliau – jaunesniąja
moksline bendradarbe. 1987–1991 m. ji
studijavo aspirantūroje (dabar doktorantūra), o 1996-aisiais apgynė disertacinį darbą
„Lietuvos tarpledynmetinės diatomėjų floros ypatumai bei jos reikšmė stratigrafijai
ir paleogeografijai“ (vadovė M. Kabailienė)
ir tapo gamtos mokslų daktare. Šiame darbe
diatominių dumblių analizė pritaikyta tarp
ledynmečių paleoekologinėms baseinų
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vystymosi stadijoms atkurti bei nuosėdų
stratigrafiniam skirstymui.
V. Šeirienė šiuo metu yra vyresnioji
mokslo darbuotoja Gamtos tyrimų centro
(GTC) Geologijos ir geografijos institute
(GGI) ir jau dešimtmetį vadovauja Kvartero tyrimų laboratorijai, kurios pagrindinės
tyrimų kryptys yra kvartero paleoaplinkos
gamtinių sąlygų, nuogulų sedimentacinių
aplinkų ir nuosėdų litologiniai bei sedimentologiniai tyrimai, reljefo transformacijų analizė atsižvelgiant į gamtinius bei
antropogeninius veiksnius. Pati vadovė
užsiima kvartero diatomėjų (titnagdumb
lių) floros tyrimais, tarpledynmečių paleogeografija ir paleoekologija, kvartero
laikotarpio nuosėdų stratigrafija bei
ežerinių nuosėdų tyrimais (paleobaseinų evoliucija, vandens lygių svyravimai,
eutrofikacija). Šių tyrimų pagrindu V. Šeirienė paskelbė daug mokslinių publikacijų
užsienio ir Lietuvos mokslo žurnaluose bei
kituose leidiniuose, tarp jų ir turinčiuose
cituojamumo rodiklį.
Tik nesuklyskite manydami, kad Vaida
visa galva pasinėrė vien į mokslą, atsisakydama kitų savo pomėgių ir veiklų. Jai
visada pavydėtinai sekėsi derinti mokslinį
darbą ir stažuotes, keliones, aktyvią visuomeninę veiklą, rūpintis šeima. Jos energijos šaltiniai – gamta, muzika, knygos.
V. Šeirienė aktyviai dalyvauja GTC profesinės sąjungos (valdybos narė), Lietuvos
mokslininkų sąjungos (LMS) (tarybos narė)
bei LGS (buvusi GGI skyriaus vadovė) veik
loje. O kur dar įvairių renginių, vienijančių
geologų ir geografų bendruomenę, organizavimas! Pridėkime Vaidos charakterio
savybes – ramybę, tolerantiškumą, darbštumą ir suprasime, kad nieko keisto, jog
žvalgantis naujo LGS vadovo žvilgsnis nukrypo būtent į ją.
Naujoji pirmininkė, paklausta apie darbus, planus, vizijas ateinantiems trejiems
metams, apgailestavo, kad visuomeninių
organizacijų vaidmuo mūsų visuomenėje
pastebimai sumenko. „Turiu mintyse ne
tik geologų sąjungą. Jau nemažai metų
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dalyvauju LMS tarybos veikloje ir stebiu
milžiniškas jos pirmininko pastangas visaverčiam gyvenimui prikelti Lietuvos
mokslininkų sąjungą, daug metų vienijusią iškiliausius Lietuvos protus ir turėjusią
nemenką įtaką kuriant nepriklausomos
Lietuvos švietimo ir mokslo sistemą. Ir to
priežasčių, matyt, ne viena. Tai ir įsigalėjęs valstybinių valdymo institucijų direktyvinis ir biurokratinis darbo stilius bei
visuomenės nuomonės ignoravimas, tai
ir nuolatinis finansų trūkumas, nes jų prašinėjimas iš institucijų ir įmonių nėra itin
malonus ir ne visada rezultatyvus darbas,
o neturint lėšų daugelį veiklų šiandien
sunku įgyvendinti, taip pat tai ir smarkiai
pagreitėjęs gyvenimo tempas, ryte suryjantis vis daugiau asmeninio laiko.
Taigi imtis vadovauti visuomeninei
organizacijai – tai savotiškas iššūkis ir atsakomybė. Suprantama, kad be geros komandos nelabai ką nuveiksi. Todėl noriu
pasidžiaugti atsinaujinusia LGS taryba.
Manau, kad šiuo metu susiformavo labai
neblogas santykis tarp vyresnės ir jaunesnės kartos atstovų joje. Prie patyrusių ir
aktyvių tarybos narių, tokių kaip G. Skrid
laitė, S. Gegieckas, A. Damušytė ir kt., prisijungė Vilniaus universiteto bei GTC Geologijos ir geografijos instituto jaunesnioji
karta, nestokojanti entuziazmo ir idėjų. Tikimės, kad ateityje jie perims LGS vairą.
Na, o planų bei vizijų turime įvairių:
nuo paprastų, bet būtinų atlikti, tokių kaip
sąjungos narių sąrašo tikslinimas, nes tai
leistų išspręsti kvorumo klausimą ataskaitiniuose rinkimų suvažiavimuose, iki LGS
veiklos aktyvinimo bei įsitraukimo į Europos geologų federaciją, žinoma, tęsiant
ir tradicines sąjungos veiklas. Kaip mums
seksis, parodys laikas“, – kalbėjo V. Šeirienė.
Kaip minėjo naujoji LGS pirmininkė, jai
talkinti pasiryžęs būrys suvažiavime išrinktų LGS tarybos narių. Bet to maža – jei norime įdomesnės veiklos, reikšmingesnių ir
prasmingesnių darbų, platesnio žinomumo visuomenėje, prie LGS veiklos turime
visi prisidėti. Susitelkime!
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