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LIETUVOS

GEOLOGØ SÀJUNGOJE

1989 m. lapkrièio 10 d., dar nepaskelbus Lietuvos nepriklausomybës, Lietuvos geologai ákûrë
nepriklausomà Lietuvos geologø sàjungà. Jos pirmuoju pirmininku buvo iðrinktas Gediminas Motuza,
kuris buvo vienas ið aktyviausiø Sàjungos kûrimo idëjos iniciatoriø. Taèiau paskyrus já Lietuvos geologijos
tarnybos direktoriumi, jis, remiantis LGS ástatais, neturëjo teisës vadovauti visuomeninei institucijai.
LGS pirmininku tapo Algirdas Jurgaitis, kuriam teko burti Lietuvos geologus bendrai veiklai, kurti jos
struktûrà, formuluoti Sàjungos tikslus bei kelti uþdavinius.
LGS 20-ties metø sukakties proga G.A. redakcija papraðë Gedimino Motuzos ir Algirdo Jurgaièio
prisiminti LGS kûrimo metus ir pirmuosius jos þingsnius.

Gediminas Motuza,
Vilniaus universitetas

LIETUVOS GEOLOGÙ
SÀJUNGOS IÖTAKOS

Keistoka kalbëti apie LGS iðtakas kaip apie
istorijà. Ið tikrøjø praëjo vos 20 metø, taèiau èia
svarbus ne laiko tarpas, o laikmetis, kuris tikrai
buvo istorinis.
Tas metas, tuo metu vadintas perestroika,
o ið tikrøjø buvo TSRS ir visos totalitarinës sistemos griûties laikas. Tà visi to laikmeèio liudininkai suvokëme pamaþu, ið pradþiø  kaip nuojautà, paskui  kaip tikimybæ ir galimybæ, o galiausiai  ir kaip faktà. Tai siejosi su laisvëjimu,
sàmonëjimu, perestroika mûsø sàmonëje.
To kelio etapais galime laikyti protestà prieð
naftos gavybà D-4 struktûroje Baltijos jûroje,
kaip bene pirmojo vieðo ir atviro protesto prieð
centrinës ministerijos planus atvejá, Lietuvos
ekonominës nepriklausomybës galimybiø
svarstymà nujauèiant, kad tai kelias á savarankiðkumà; Lietuvos TSR Konstitucijos projekto
svarstymà 1988 m. pradþioje, kur ir anksèiau
buvo uþuominø á atsiskyrimo galimybes, o èia
apie tai buvo proga pradëti atvirà kalbà. Geologams ir apskritai gamtininkams buvo artima

ir skatinanti Þemynos klubo veikla, kuri sudarë galimybes kelti balsà prieð centro politikà, ginant savas vietines vertybes.
Susikûrus Sàjûdþiui 1988 m. atsirado papildomø vienijanèiø veiksniø, nes tai jau buvo organizacija, apëmusi visà visuomenæ. Susikûrë
Sàjûdþio rëmimo grupës, tarp jø  ir geologø
grupë, kuri bent jau Vilniuje susibûrë profesiniu ir þinybiniu pagrindu.
Prasidëjo aktyvi visuomeninë veikla, visiems
mums dar neáprasta ir intriguojanti. Pirmiausia
tai buvo Sàjûdþio þiniø platinimas, ávairios Sàjûdþio skelbiamos informacijos skleidimas, dalyvavimas jo renginiuose  susirinkimuose, mitinguose, ávairiø iðkylanèiø klausimø svarstymas
viduje ir jø iðkëlimas á vieðumà per Sàjûdþio
spaudà.
Toks judëjimas vyko visur  kituose institutuose ir ástaigose, Mokslø akademijoje, Universitete.
1988 m. gruodþio mënesá prasidëjo Lietuvos mokslininkø sàjungos steigimo galimybiø
svarstymai, kuriuose dalyvavo ir Geologijos institutas. Tada ir kilo idëja ásteigti ir Geologø draugijà. Apie tai buvo uþsiminta gruodþio 21 d. Informaciniame biuletenyje, kuris buvo spausdinamas maðinële ir kabinamas GI skelbimø lentoje. Ligi tol mes visi priklausëme sàjunginei
draugijai, vadintai Obðèestvo Gornoje, bet jos
veikla Lietuvoje apsiribojo mokesèio rinkimu.
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Idëja buvo nuo jos atsiskirti ir ásteigti savo nepriklausomà draugijà. Tai nebuvo nauja mintis,
nes jau buvo ásteigtos ar steigiamos fizikø, filosofø, teisininkø, geografø draugijos. Dar anksèiau, atrodo birþelio mënesá, nepriklausoma
Geologø draugija buvo ásteigta Estijoje.
Kokie buvo tolesni þingsniai neprisimenu,
bet neuþilgo buvo sudaryta iniciatyvinë LGS kûrimo grupë, kuri turëjo paruoðti LGS ástatus ir
organizuoti steigiamàjá suvaþiavimà.
Tas suvaþiavimas ir ávyko 1989 m. lapkrièio
10 d. Atidaryme dalyvavo 210 asmenø, bet po
pietø, kai reikëjo balsuoti uþ tai, ar steigti LGS,
ar ne, jau bebuvo likæ 110. Ið jø uþ balsavo
95, susilaikë 15.
Svarstant ástatus buvo iðsakyta nemaþai pastabø ir siûlymø, daþnai ir prieðtaringø, todël dël
jø nutarta ne balsuoti, o iðrinkti komisijà, kuri sutvarkytø ástatus ir juos pateiktø tvirtinti Vyriausybei. Tai buvo padaryta: reikalingi dokumentai buvo pateikti registravimui, o 1990 m. kovo
1 d. tuometinë Ministrø Taryba áregistravo Lietuvos geologø sàjungà.
Kaip LGS pradëjo veikti? Suvaþiavime iðrinktieji LGS tarybos nariai buvo ápareigoti rûpintis
tam tikrais veiklos barais: geologijos paþanga,
(G. Juozapavièius), geologiniais gamtos paminklais ir jø apsauga, naujø steigimu ir propagavimu (A. Juðkevièiûtë), LGS nariø rëmimu, jei
juos uþkluptø kokie rûpesèiai (A. Klimas), geologinio paveldo, iðkiliø geologø atminties puoselëjimu (Z. Malinauskas), geologiniu ðvietimu,
skleidþiant geologijos þinias tarp mokiniø (E. Vodzinskas), þiniø apie geologijà, jos pasiekimø
ir svarbos visuomenei skleidimu visuomenëje
geologinës spaudos, þiniasklaidos priemonëmis (V. Juodkazis). Iðrinktàjà LGS tarybà papildë jos skyriø, kuriamø pagal ástaigas, regionus
(Klaipëdos kraðto) ar geologijos ðakas (kvarteristø, geofizikø) atstovai, taigi ið viso jà sudarë
21 asmuo, kurie atstovavo 164 nariams ið maþdaug 600 tuo metu buvusiø geologø.
Didþiausias visø geologø rûpestis buvo
geologijos sferos pertvarka siekiant uþtikrinti
jos paþangà ir prisitaikymà naujoje visuomenëje. Pagrindinë ástaiga tada buvo vadinamasis Gamybinis geologiniø darbø susivienijimas,
tiesiogiai pavaldus TSRS Geologijos ministerijai. Aiðku, tai buvo laikina struktûra, kurià reikëjo keisti. Dar prieð LGS ákûrimà tai buvo
svarstoma Sàjûdþio rëmimo grupëje. Todël neatsitiktinai pirmasis konkretus þingsnis buvo
LGS parengtas kreipimasis á Aukðèiausiàjà Tarybà (Steigiamàjá Seimà) ir Ministrø Tarybà
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(Vyriausybæ) Dël bûtinøjø geologiniø tyrimø
Lietuvoje organizavimo ir finansavimo. Kreipimesi buvo primenama, kam reikalinga Lietuvai geologija, kokia jos bûklë. Be to, buvo siûlomi trys svarbiausi dalykai:  parengti ir priimti Þemës gelmiø ástatymà;  sukurti Valstybinæ geologijos tarnybà;  parengti ir priimti atskaitymø á valstybës iþdà uþ gelmiø naudojimà normatyvus, kurie leistø finansuoti bûtinus
geologinius tyrimus.
Kreipimàsi pasiraðë 12 LGS nariø, atstovavusiø ne tik paèiai LGS, bet ir visas geologijos
ástaigas bei draugijas.
Labai greitai po to, 1990 m. kovo 26 d. Ministrø Tarybai buvo nusiøstas ir kitas raðtas,
prasidëjæs þodþiais: ..papildant LGS raðtà
1990.III.12 d., siûlome Jûsø dëmesiui Lietuvos geologø sàjungos nuomonæ apie Valstybinës geologijos tarnybos bûtinumà, jos statusà ir konkreèias funkcijas. Já pasiraðë E. Bendoraitis, Lietuvos geologijos darbø gamybinio
susivienijimo generalinis direktorius, G. Juozapavièius, Geologijos instituto direktoriaus
pavaduotojas, LGS Tarybos narys, ir G. Motuza, kaip LGS pirmininkas. Ant ðito raðto jau
atsirado A. Brazausko (buvusio tuo metu Ministro Pirmininko pavaduotoju) viza ministrui
V. Navickui: Praðau pateikti pasiûlymus. Tai
reiðkë, kad ledai pajudëjo ir kaþkokie sprendimai turëtø bûti padaryti. Tai ir ávyko: 1991
m. pradþioje Valstybinë geologijos tarnyba
buvo ásteigta.
Dar prieð áteisinant LGS, buvo pradëtas
rengti pirmasis LGS leidinys, pavadintas Informaciniu biuleteniu. Pirmas jo numeris pasirodë 1990 m. kovo mënesá. Tai buvo vos 4 puslapëliø kseroksu dauginamas lapelis, kuriame buvo skelbiamos svarbiausios LGS idëjos, siekiai,
planai. Labai greitai jis iðaugo á Geologijos akiraèius, kuriø pirmas numeris pasirodë 1991 m.
pradþioje ir sëkmingai tebeleidþiamas iki ðiol tebevadovaujant prof. Vytautui Juodkaziui. Jis tapo LGS ir visos geologø visuomenës metraðèiu, kurá sklaidant geriausiai galima susipaþinti
su jos istorija, raida ir veikëjais.
Darbø ëmësi ir kitos komisijos, ástaigø bei
profesiniai skyriai. Ne visø jø veikla ágijo toká tæstinumà kaip leidyba, bet kiekvieno nuveiktas
darbas padëjo Lietuvos geologijai ir geologams
iðlikti, vystytis, prisiderinti prie naujø sàlygø, pritapti pasaulinëje geologø visuomenëje, nepatiriant pernelyg skausmingø nuostoliø. Lietuvos
geologø sàjunga ir toliau turëtø likti mus vienijanèia, burianèia ir stiprinanèia jëga.

