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LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOJE

ŽALIŲJŲ IDĖJŲ MUGĖJE
Š. m. birželio 5 d. Lietuvos prezidentūroje paminėta Pasaulinė aplinkos
diena. Žaliųjų idėjų mugėje dalyvavo
ir Lietuvos geologijos tarnyba (LGT),
kuri pristatė stendus, eksponatus ir leidinius apie užterštų teritorijų valymą
(kartu su UAB „Grota“ ir LGT Žemės
gelmių informacijos centru) ir Vilniaus mamuto radimo aplinkybes bei

jo kaulus (kartu su T. Ivanausko zoologijos muziejumi). Ekspozicija sulaukė nemažo visuomenės susidomėjimo.
Ją aplankė Lietuvos Respublikos (LR)
Prezidentas Gitanas Nausėda, Europos Komisijos (EK) vicepirmininkas
Frans‘as Timmermans‘as, EK komisaras Virginijus Sinkevičius, LR aplinkos
ministras Simonas Gentvilas ir kt.

Žaliųjų idėjų mugė Lietuvos prezidentūroje. Iš kairės: UAB „Grota“ darbų vadovas Justas Samosionokas,
LGT Žemės gelmių informacijos centro vadovas Vytautas Puronas, LGT vyr. patarėjas dr. Jonas Satkūnas,
LGT direktoriaus pavaduotoja dr. Jolanta Čyžienė ir UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ vadovas
G. Čyžius. I. Satkūnienės nuotraukos

LANKYTOJŲ LAUKIA RENOVUOTAS
ŽEMĖS GELMIŲ INFORMACIJOS CENTRAS
Š. m. rugpjūčio 26 d. po renovacijos atidarytas LGT prie LR aplinkos
ministerijos Žemės gelmių informacijos centras (ŽGIC) Vievyje. Renginyje dalyvavo LR aplinkos ministerijos
ir jai pavaldžių institucijų vadovai,
Elektrėnų rajono meras, Vilniaus universiteto, Gamtos tyrimo centro, Geologijos įmonių asociacijos atstovai.
Specialiai iš kerno gabaliukų suvertą „akmeninę“ juostą perkirpo LR
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aplinkos ministras Simonas Gentvilas,
pakvietęs apžiūrėti atnaujintas ekspozicijas ir gręžinių kerno saugyklą. „Šis
centras – pirmiausia mokslo muziejus, kuriame galima daug ko išmokti,
daug ką suprasti. Didžiuokimės savo
šalies mokslu, kurio svarba visuomenei ypač išryškėjo, gyvenant sudėtingu
pandemijos metu. Moksliniai tyrimai
be galo svarbūs LR aplinkos ministerijos kasdieninėje veikloje, priimant
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Žemės gelmių informacijos centro atidarymo akimirka. Iš
kairės: LGT direk
torius Giedrius Gi
pa
ras, LR aplinkos
ministras Simonas
Gentvilas ir J. Satkūnas

įvairius sprendimus“, – per atidarymo
iškilmes kalbėjo S. Gentvilas.
ŽGIC galima susipažinti su mūsų
šalies Žemės gelmių raida ir naudingosiomis iškasenomis. Pasak jo vedėjo
Vytauto Purono, „iki rekonstrukcijos
pastatas buvo avarinės būklės, muziejiniai rinkiniai saugoti apverktinomis sąlygomis, baldai ir įranga – visai
nusidėvėję. Šaltuoju metų laiku lankytojai gūždavosi nuo vėsos.“ Dabar sąlygos visai kitos. Sutvarkyta prie centro
4,20 ha plote įsikūrusi lauko riedulių
ekspozicija, kurioje per 550 iki 5–6 m³
tūrio riedulių, suvežtų iš įvairių Lietuvos vietovių. Atnaujinta ir visus
metus šildoma mechanizuota kerno
saugykla, kurioje tyrėjai dabar gali
darbuotis visus metus. Čia saugoma
daugiau kaip 140 km (1 148 gręžinių)
kerno, kuris yra pagrindinis žinių apie
Žemės gelmes šaltinis. Pagrindiniame pastate įkurtos apžiūrai patogios
ekspozicijos. Lietuvos naudingosioms
iškasenoms skirtoje rodomi svarbiau-

si mūsų šalies Žemės gelmių turtai ir
geologiniai procesai. Akad. prof. Juozui Dalinkevičiui (1893–1980) skirtame kambaryje eksponuojami Lietuvos
geologų mokyklos puoselėtojo asmeniniai daiktai, nuotraukos, geologiniai
pjūviai, žemėlapiai, Lietuvos uolienų
pavyzdžiai, ypač įdomi kreidos ir juros
periodų belemnitų ir amonitų kolekcija. Kelininko ir kolekcininko Juozo Lisausko surinktų mineralų ekspozicijoje
demonstruojami unikalūs mineralai.
Taip pat čia saugomi asmeniniai
geologų archyvai, o sutvarkytose erd
vėse planuojami įvairūs renginiai,
kurie turėtų būti patrauklūs ne tik
specialistams ar geologijos entuziastams, bet ir plačiajai visuomenei.
ŽGIC rekonstrukcija pradėta 201612-09, projektas finansuotas iš Europos
regioninės plėtros fondo ir LR valstybės
biudžeto lėšų.
Indrė Satkūnienė,

Lietuvos geologijos tarnyba
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