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Mûsø nuolat besikeièianèiame pasaulyje pastovus yra tik laiko veiksnys, kuris be gailesèio skaièiuoja
ne tik minutes, bet ir deðimtmeèius. Todël laukiame ar ne, norime ar ne, sulaukiame sukakèiø. Ir kuo
toliau, tuo tos sukaktys reikðmingesnës. Graþià rugpjûèio 21 d. popietæ á Vilniaus universiteto Gamtos
mokslø fakulteto didþiàjà auditorijà rinkosi mûsø geologinës visuomenës hidrogeologijos klano
atstovai, nes tà dienà vienam jo iðkiliø nariø habil. dr. Antanui Algirdui Klimui sukako 70 metø.
Ðis jubiliejus svarbus buvo ir ðeimai, nes jubiliejø ðventë galva ðeimos, kurioje uþaugo ir auga daug
graþaus jaunimo, ir mums, Lietuvos geologams, nes Algirdas uþaugo mûsø bendruomenëje. Dirbdamas
geologijos ámonëje Vilniaus hidrogeologija, jis parengë ne vienà aukðtos kvalifikacijos specialistà, tarp
kuriø  net trys mokslo daktarai. Be to, jau 12 metø jis VU Hidrogeologijos ir inþinerinës geologijos katedroje skaito Geriamojo vandens hidrogeochemijos kursà, iðleido ne vienà absolventø kartà. Algirdas, nors
visà laikà dirba gamybinëje ámonëje, yra produktyvus mokslininkas: parengë apie 300 publikacijø (lietuviø,
rusø, anglø ir kitomis kalbomis),
tarp kuriø  septynios knygos ir
monografijos.
Jubiliejinëje ðventëje buvo
daug þmoniø, daug gëliø ir
daug daug linkëjimø...
Geologijos akiraèiø redakcija taip pat nuoðirdþiai sveikina
þvalø ir darbingà Jubiliatà, kuris,
be gamybinio bei mokslinio darbo, yra ir nuolatinis mûsø þurnalo autorius. Ðventës ðurmuliui
praëjus, G.A. redakcija nutarë
Jubiliatà dar ir pakalbinti.
Jubiliatà sveikina Lietuvos vandens
tiekëjø asociacijos prezidentas
S. Benikasas ir Vilniaus vandenø
laboratorijos vedëja G.Jurgelevièiûtë (M.Kaminsko nuotr.).

POKALBIS APIE DARBÀ, MOKSLÀ ... IR GITARÀ
Geologijos akiraèiai. Nuo ko, mielas Algirdai, pradësim  nuo darbo ir mokslo ar
gitaros?
Algirdas Klimas. Nuo gitaros gal geriau nereikia! Kai po studijø buvau paskirtas á Hidrogeologinæ ekspedicijà, nieko blogo negalvodamas á darbà atsineðiau gitarà  ðiaip sau, kad
kai nusibos skaièiuoti, braiþyti ar raðyti, gitarà
paëmæs galëtum atsipalaiduoti. Taèiau mano virðininkams tai baisiausiai nepatiko. Teko jà neðtis namo Tad geriau pakalbëkim apie darbà
ir mokslà.
G.A.. Tuomet gal pradëkim nuo to, kad
geologinëse ámonëse dirba daug gerø specialist,
taèiau nedaugelis, vykdydami ávairius projektus,
sugeba juos parengti taip, kad, atlikus tyrimus
ir susisteminus giminingos paskirties projektø

rezultatus, bûtø galima nustatyti bendresnius
dësningumus ar geologinës aplinkos ypatumus,
kurie turëtø mokslinæ ar metodinæ reikðmæ. Jau
beveik 50 metø dirbate gamybinëje ámonëje ir
sugebëjote tarp gausios geologinës informacijos rasti tà grûdà, kurá vadiname mokslu. Ne veltui jums suteiktas aukðèiausias  habilituoto mokslø daktaro  vardas. Gal atsidëjæs grynàjam
mokslui bûtumëte daugiau pasiekæs?
A.K. Hidrogeologija  taikomasis mokslas, susiformavæs sprendþiant praktines problemas. Prisiminkime Anri Darsi (Darcy), jo dësnio atsiradimo aplinkybes. Perkeltine prasme tie Darsi apraðyti Diþono fontanai (ðaltiniai) ir ðiandien maitina
hidrogeologijos mokslà. Todël gal verta stovëti arèiau jø? Turbût nereikia árodinëti, kad Lietuvoje tikra hidrogeologinës informacijos versme daugelá
metø buvo Vilniaus hidrogeologijos ekspedicija
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(VHE). Jos generuotas tokios informacijos srautas tapo daugelio publikacijø bei daktaro disertacijø pagrindu. Ir nebûtinai paraðytø VHE darbuotojø. Turbût todël að jau beveik 50 metø naudojuosi ðiuo ðaltiniu ir manau, kad mokslà galima
daryti ne tik dirbant mokslo institucijoje.
G.A.. Pirmuosius gamybinio ir, beje, mokslinio darbo ágûdþius Jûs ágavote dirbdamas sovietinës sistemos ámonëje  Vilniaus hidrogeologijos
ekspedicijoje. Vëliau, atkûrus Lietuvos nepriklausomybæ, su bendradarbiais nuo jos atsiskyrëte ir
sukûrëte savo ámonæ Vilniaus hidrogeologija, kurioje iki ðiol sëkmingai dirbate. Lietuvos geologiniø
ámoniø privatizacija  bendros Lietuvos geologijos
raidos dalis, todël ji svarbi ir ádomi mûsø geologijos tyrimø organizacijos poþiûriu.
Prisiminkime, kad tokiø gamybiniø dariniø
kaip Vilniaus hidrogeologijos ekspedicija, tik kitokiais pavadinimais Sovietø Sàjungoje buvo daugybë. Jø visø bendras bruoþas  jos buvo multidisciplininës, t. y. joms buvo pavedami ávairûs uþdaviniai. Tam buvo kuriami net joms pavaldûs ávairios paskirties padaliniai, kuriuos maþai kas siejo. Padaliniai daþnai tarpusavyje konkuravo, ypaè
skirstant lëðas tyrimams. Tad tokiø ámoniø privatizavimas buvo ilgas ir skausmingas.
Po tokios ilgokos áþangos konkretesnis klausimas  kaip vyko Vilniaus hidrogeologijos ekspedicijos privatizacija? Ar galëjo ji vykti kitaip?
A.K. Pirmiausia priminsiu, kad mûsø dabartinë ámonë vadinasi UAB Vilniaus hidrogeologija, nes að visada maniau ir dabar manau, kad
Vilniaus hidrogeologija  tai pirmiausia mes,
hidrogeologai, kurie buvome ir dabar esame tos
pirminës hidrogeologinës informacijos kaupëjai. Be to manau, kad vis tebestoviu prie to
neiðsemiamo informacijos ðaltinio, kuris svarbus ir mokslui, ir eknomikai. Beje, sukûræ privaèià geologinæ ámonæ, mes specialiai jai suteikëme senàjá (UAB Vilniaus hidrogeologija) pavadinimà, kuris 1992 metais senajai mûsø ámonei tapo nebereikalingas. O pasakojimai apie tas
mûsø privatizacines skyrybas panaðûs á Akiros
Kurosavos filmo Rasiomonas siuþetà  priminsiu, kad filme keturi tragiðko incidento dalyviai
teisëjui pasakoja savas to ávykio versijas, kurios
skiriasi kaip dangus nuo þemës, taèiau kiekvienoje jø teisuoliu ar net didvyriu prisistato pats
pasakotojas. Panaðiai atrodytø ir ávairiø pasakotojø pasakojama Vilniaus hidrogeologijos ekspedicijos (VHE) subyrëjimo istorija. Mûsø, UAB
Vilniaus hidrogeologijos (VH), privatizacijos
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versija niekur nebuvo publikuota, tad trumpai
að jà iðdëstysiu, tuo atsakydamas ir á pateiktus
klausimus.
Taigi VH atsiskyrimas nuo VHE 1995 m. buvo tik finalinis akordas griûties, kuri, mûsø nuomone, prasidëjo dar 1991 metais, kai ið VHE buvo atleisti veteranai  seni, labiausiai patyræ specialistai (kai kurie jø turëjo ir mokslo daktarø
laipsnius). Po to prasidëjo privaèiø geologiniø
ámoniø kûrimasis: susikûrë UAB Grota, UAB
Baltijos konsultacinë grupë (dabar  SWECO
BKG). Vietoj sovietmeèiu buvusios Lietuvos
geologijos valdybos pagal norvegiðkà modelá
1991 metais buvo ásteigta valstybinë Lietuvos
geologijos tarnyba (LGT), kuri turëjo formuoti
Þemës gelmiø naudojimo politikà bei vykdyti
svarbiausius geologinius-hidrogeologinius darbus. Á LGT perëjo dirbti nemaþai mûsø jaunø ir
dràsesniø hidrogeologø. Taip palengva buvo einama prie VEH privatizavimo. Ðis procesas baigësi 1994 m., kai ði valstybinë daugiaðakë geologinë ámonë privatizavosi pati. Tada ji jau vadinosi AB Artva.
Bene paskutinis laðas buvo Artvos hidrogeologø net ir tada reguliariai, tvarkingai gaunamø ir tiems laikams tikrai nemaþø biudþetiniø bei sutartiniø darbø lëðø sumetimas á bendrà kasà, ið kurios lëðos greitai iðgaruodavo
 uþ nuolat brangstantá kurà, vamzdþius, bedarbiø darbininkø ir gausiø virðininkø algoms.
Beje, tuo metu ámonëje atsirado net 5 direktoriai. Vienu jø tapo net amþinai nuostolingos
(bet ne sau) lentpjûvës vadovas. Visi ámonëje
likæ hidrogeologai buvo suvaryti á vienà skyriø,
kurá vos ne kasdien reikalavo dar sumaþinti, o
ið mûsø uþdirbtø tûkstanèiø nelikdavo në cento ne tik kompiuteriams, bet net pieðtukams.
Mes, keli veteranai, dirbæ ámonëje vos ne nuo
jos gimimo, ir tokiomis sàlygomis tikriausiai niekur nebûtume iðëjæ, taèiau ir mus iðgàsdino ákyrus G. Konopliovo (Rusijos palaikomo banko valdytojo) statytiniø raginimas net mûsø skyriui imti milijoninæ paskolà neþinia kam ir kodël. Todël
ir buvo nutarta ákurti gana specializuotà hidrogeologijos ámonæ, kuri, kaip minëta, buvo pavadinta UAB Vilniaus hidrogeologija (VH). Beje,
visiems hidrogeologijos skyriaus darbuotojams
buvo pasiûlyta arba likti senojoje ámonëje, arba
pereiti dirbti á VH. Praktiðkai visi ir iðëjome.
Ðiandien turbût maþai rastume abejojanèiø
ðiø sprendimø bûtinumu ir teisingumu, nes iðlikome ir dirbame hidrogeologiná darbà (nebûtinai VH) beveik visi.
Manau, kad VHE privatizacija galëjo vykti
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sklandþiau. Tuomet ji vyko gana stichiðkai ir
chaotiðkai. Tokie buvo laikai. Kad VH ákûrimas
buvo teisingas, kaip minëjau, neabejojame nei
mes, nei mûsø kolegos.
G.A. Visà savo profesinës veiklos laikà buvote susijæs su poþeminio vandens apsaugos
nuo tarðos problemomis. Kà manote apie tikràjà poþeminio vandens bûklæ Lietuvoje, jos vertinimo kriterijus?
Jau seniai mane kamuoja dviprasmiðka situacija: bûtina visokiais bûdais árodinëti, kad poþeminio vandens negalima terðti, nes nepataisomai sugadinsime mûsø vienintelá patikimà geriamojo vandens ðaltiná, taèiau hidrogeologams
gerai þinoma, kad tik labai retais atvejais tokios
tarðos grësmæ galima taip tiesmukiðkai parodyti
ir árodyti. Man regis, taip yra dël keliø prieþasèiø. Pirma, á poþeminio vandens tarðà þiûrima
taip pat kaip á pavirðinio vandens ar oro tarðà,
nors yra esminis skirtumas: uþkiðus kaminà,
oras patalpoje iðsivalo per kelias valandas, uþterðtas upelis  per kelias dienas, reèiau  mënesius. Poþemis, deja, uþsiterðia deðimtmeèiams, o gal net ðimtmeèiams, ir jo dar niekas
niekur nëra iðvalæs taip, kad jis bûtø toks, koks
buvæs. Antra, poþeminio vandens bûklæ vertiname pagal geriamojo vandens higienos normos kriterijus, nes ðiuo metu kitø neturime. Taèiau higienos norma tik garantuoja, kad iki jos
nustatytø ribø uþterðtà vandená galima gerti, t.y.
ji nedraudþia ðá vandená terðti iki tø ribø! Todël
èia slypi kitas mano daþnai akcentuojamas paradoksas: á didelæ ðvaraus vandens statinæ ápylus stiklinæ ar net litrà kanalizacijos vandens ar
ðlapimo, ðis vanduo ne tik atitiks visus higienos
normos reikalavimus, bet tø priemaiðø net nepastebës dauguma geriamàjá vandená tirianèiø
laboratorijø. Bet kas norëtø toká vandená gerti?
Tiesa, naujausios ES direktyvos leidþia ir net
ápareigoja patiems nusistatyti grieþtesnius poþeminio vandens kokybinës bûklës kriterijus, ir
tà hidrogeologai ketina padaryti (þr. GA, 2008,
1 (69)). Taèiau problema slypi ir kitur.
G.A.. Kokia ta dar viena grësmë ir kaip su
ja kovoti?
Deja, ji ne tokia akivaizdi, kad bûtø galima
skelbti pavojø ir skambinti varpais. Tik labai retais atvejais á poþemá patenka ir jame iðlieka tos
paèios terðianèios medþiagos, kuriomis jis terðiamas (todël sunku nustatyti prieþastá ir kaltininkà),

JUBILIEJINËS

DATOS

nes poþemyje veikia ávairûs poþeminio vandens
savivalos ir tos tarðos transformacijø procesai.
Pavyzdþiui, srutomis laistomuose laukuose dirva, taigi ir poþemis terðiamas fosforu, azotu
(amoniu), ávairiomis organinëmis medþiagomis.
Taèiau praktiðkai visas fosforas lieka dirvoþemyje. Nemaþa amonio dalis gráþta á atmosferà, kita  oksiduojama iki nitratø. Oksiduojamos bei
suardomos ir ávairios organinës medþiagos. Taèiau tokiose vietose net gruntiniame vandenyje pradeda stigti deguonies, todël jo savivalos
procesai lëtëja. Tokiais atvejais deguonis atimamas ið nitratø, todël jø gilesniuose vandeninguose sluoksniuose nëra. Puiku? Ne, nes
yra ir kita ðio medalio pusë: deguonies stygiaus
sàlygomis poþeminiame vandenyje pradeda
kauptis antrinis amonis, geleþis, ávairios antrinës organinës medþiagos, sulfidai ir net metanas. Tad dël savivalos ir dël tarðos transformacijø poþeminis vanduo lyg ir nelabai uþsiterðia,
taèiau tai  jau negyvas, daþnai dvokiantis
vanduo, kurá galima, bet nesinori gerti.
G.A.. Mielas Algirdai, Jûs gana lengvai
raðote ir tikrai nemaþai esate paskelbæs moksliniø bei mokslo populiarinimo straipsniø, o stambesniø leidiniø  knygø ir monografijø  sàraðas
artëja prie deðimties. Spëjate viskà paraðyti, kà
norëtumëte ar dalá vis atidedate ateièiai?
Suprantama, kiekvienas turime ateities planø. Taèiau, kaip minëjote, raðau nesunkiai ir
esu paraðæs gana daug. Galima sakyti, paraðiau apie viskà, apie kà norëjau paraðyti per
pastaràjá veiklos laikotarpá. Taèiau labiausiai patenkintas esu paraðæs tà storà knygà apie vandenvieèiø  poþeminio vandens telkiniø  hidrodinaminius ir hidrogeocheminius procesus.
Ja naudojasi daugelis hidrogeologø bei vandens tiekimo srityje dirbanèiø specialistø. Esu
patenkintas paraðæs ir per ðimtà vadinamøjø
mokslo populiarinimo straipsniø. Manau, kad
bûtent juos perskaitë plaèiausias skaitytojø ratas. Viliuosi, kad jie suþinojo ðá tà daugiau apie
poþeminá vandená. Turbût nemaþai studentø yra
pavartæ ar net paskaitinëjæ ir nedidelá mano paraðytà vadovëlá apie geriamojo vandens hidrogeochemijà,  gal kai kà jis paskatins labiau susidomëti ðia gana specifine hidrogeologijos
mokslo ðaka?
G. A.. Vandená, ið poþemio besiverþianèius
gëlo ir minerlinio vandens ðaltinius poetai yra apraðæ daugelyje kûriniø. Nemaþai apie tai paraðyta
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Auga jaunoji karta  senelio dþiaugsmas ir rûpestis
(M.Kaminsko nuotr.).
Growing young generation  a delight and troubles for a
grandfather (Photo by M. Kaminskas).

A.K. Apie odæ poþeminiam vandeniui pagalvosiu, o apie poþeminio vandens svarbà esu

raðæs ir GA (2005, 2 (58)). Geriamasis vanduo 
tai pagrindinë pasaulinë XXI a. problema. Kad
geriamojo vandens dar turime, nemaþas ir Lietuvos hidrogeologø bei vandens tiekëjø nuopelnas. Jø tikslas vienas  vartotojas gali ir turi gerti
gerà vandená. Beje, mane (ir tikriausiai ne tik)
piktina geriamojo vandens pilstytojø á butelius
demagogija, kad geras tik jø gaminamas ir
pardavinëjamas geriamasis vanduo,  vandens
ið èiaupo gerti neverta ar net negalima. Þinoma, pasaulyje daug kur taip ir yra, bet tik ne
Lietuvoje, kur gerti vartojamas tik poþeminis
vanduo. Kaip specialistas galiu dràsiai tvirtinti,
kad Lietuvoje vieðai tiekiamà geriamajá vandená ið èiaupo galima gerti visur. Maþa to, daugelyje ðalies miestø ðio vandens kokybë yra ne
prastesnë, o kartais net geresnë nei butelinio,
áskaitant importuotà. O jeigu palyginsime ið
èiaupo tekanèio vandens ir butelinio vandens
kainas? Sveiku protu sunku suvokti, kodël importinio vandens su nitratinës tarðos pëdsakais
(Alpiø ðaltiniai su ðveicariðkø karviø veiklos padariniais) buteliukas kainuoja tiek pat ar net daugiau nei kubinis metras lietuviðko vandentiekio
vandens, o ðio puikaus vandens tiekëjai skæsta
skolose. Taip nuvertinus bene svarbiausià mûsø gelmiø turtà sunku tikëti net hidrogeologijos
ateitimi. Taèiau esu optimistas ir viliuosi, kad ir
vandens tiekëjai, ir hidrogeologai, o po to ir visuomenë vienà kartà pasakys, kad taip toliau
bûti negali. Norëèiau ðito sulaukti.

Jubiliejai prasideda ir baigiasi  lieka tik prisiminimai ... ir
nuotraukos. Ilgainiui jos taps neákainuojamomis ir
spausdinant jø paraðtëje bus paþymima ið ðeimos
albumo ... (M.Kaminsko nuotr.).

The jubilees come and end  the recollections remain ...
and photos. In time their value becomes above price and
are published with a note from familys archive (Photo
by M. Kaminskas).

ir proza. Ar neþadate paraðyti odæ gëlam poþeminiam vandeniui, kuris neþiba kaip auksas ir nekvepia kaip nafta, taèiau kiekvienam gyvam organizmui tai  gyvybës garantas. Iðgirdus, kai politikai ir aukðti valdininkai rimtais veidas sako, kad
Lietuvoje nëra svarbiø naudingøjø iðtekliø, supranti, jog jie daug ko nesupranta...
Tad pabaigai  keletas pastabø apie mûsø
gëlo poþeminio vandens kokybæ, arba kitaip sakant, ar galima gerti vandená ið vandentiekio
èiaupo?

