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VILNIUJE TURININGAI PAMINĖTA GEOLOGŲ DIENA

Š. m. liepos 15 d. Vilniuje vyko Geo-
logijos įmonių asociacijos (GĮA) su-
rengta konferencija „Lietuvos Žemės 
gelmių ištekliai – kliūtys juos išgauti ir 
naudoti“, skirta Geologų dienai pami-
nėti. Po UAB „Grota“ vadovo Antano 
Marcinonio įžanginio žodžio ir vienin-
gai sugiedotos Tautiškos giesmės, svei-
kinimus ir savo mintis išsakė: Vilniaus 
universiteto (VU) profesorius Juozas 
Paškevičius, Lietuvos Respublikos aplin-
kos ministras Simonas Gentvilas, Karje-
rų asociacijos pirmininkė Vyda Elena 
Gasiūnienė, Lietuvos geologų sąjungos 
pirmininkė dr. Vaida Šeirienė, Lietuvos 
geologijos tarnybos (LGT) direktorius 
Giedrius Giparas, GĮA vadovas Saulius 
Gegieckas, UAB „Vandens harmoni-
ja“ hidrogeologijos specialistė Gražina 
Drevalienė ir UAB „GJ Magma“ vadovas  
dr. Ginutis Juozapavičius. VU Geologi-
jos muziejaus vadovė dr. Eugenija Rud-
nickaitė pristatė jos pačios sudarytą ir ką 
tik išleistą prisiminimų knygą apie žymų 
geologą, kvartero periodo tyrinėtoją, 
VU doc. dr. Petrą Vaitiekūną. 

Konferencijos pabaigoje žodis buvo 
suteiktas Antano Giedraičio geologijos 
fondo valdybos nariui dr. Jonui Satkū-
nui. Jis supažindino su Fondo siekiu 
pagerbti Lietuvos geologijai ir kultūrai 
nusipelniusius geologus, o jį kuruojan-
čios GĮA vadovas ir Fondo valdybos 
pirmininkas S. Gegieckas paskelbė šių 
metų laureatus. Jais tapo: habil. dr. Va-
lentinas Baltrūnas (kvartero geologija, 
ledyninė sedimentologija), prof. dr. 
Kastytis Juozas Dundulis (inžineri-
nė geologija), dr. Rimantė Guobytė 
(kvartero geologija, geologinis karto-
grafavimas), dr. Ginutis Juozapavičius 
(sedimentologija, naudingosios iška-
senos), dr. Augustinas Linčius (kars-
tiniai procesai, geologijos paveldas) ir 
dr. Aleksandras Šliaupa (struktūrinė 
geologija, neotektonika, geologinis 
kartografavimas). 

Sveikiname laureatus, linkėdami 
visokeriopos sėkmės!

Violeta Pukelytė, 
Lietuvos geologų sąjunga

Antano Giedraičio geo-
logijos fondo įsteigto iš-
skirtinio garbės ženk lo 
„Auksinio geologo plak-
tuko“ 2021 m. laureatai. 
Iš kairės: V. Baltrūnas,  
A. Šliaupa, R. Guobytė, 
GĮA vadovas ir minė-
to fondo valdybos pir-
mininkas S. Gegieckas,  
G. Juozapavičius, A. Lin-
čius ir K. J. Dundulis.  
J. Kaduškevičiaus nuotr.


