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PIRMIEJI LIETUVOS GEOLOGÙ SÀJUNGOS
ÛINGSNIAI
Ðiandieninis mûsø suvaþiavimas neeilinis, nes
prabëgo lygiai dvideðimt metø nuo steigiamojo
suvaþiavimo. Ðiandien norisi daugiau pasidalinti
prisiminimais, negu kalbëti faktais. Man geriausiai
þinomi pirmieji ðeðeri LGS darbo metai.
Pagal mûsø steigiamajame suvaþiavime patvirtintus ástatus aukðèiausias LGS organas yra
suvaþiavimas, kuris kvieèiamas ne reèiau kaip
kartà per metus. Dabar, praëjus dvideðimèiai
metø, galima pasidþiaugti, kad ðios nuostatos
buvo grieþtai laikomasi. Suvaþiavimai svarstë ir
vertino LGS veiklos rezultatus bei uþdavinius,
nustatë veiklos kryptis, trejiems metams rinko
LGS pirmininkà ir Tarybà. LGS vienas ið svarbiausiø uþdaviniø yra geologø profesinis bendravimas ir kolektyvinis sprendimø priëmimas.
Taryba, kurià tuo metu sudarë 12 þmoniø,
sudarë LGS pirmininkas, pavaduotojas, sekretorius, iþdininkas, individualios ámonës direktorius ir atskirø komisijø pirmininkai. Ji tarp suvaþiavimø vykdë LGS veiklà, priþiûrëjo LGS turtà,
sudarë veiklos krypèiø komisijas, koordinavo jø
darbà ir rinkdavosi ne reèiau kaip kartà per tris
mënesius. Tarybos posëdþiuose, be einamøjø
reikalø, buvo svarstomos baigiamø vykdyti programø ataskaitos ir geologinës paþangos krypties vystymo galimybës.
Dabar apie tai, kaip vyko realus darbas.
Paèià Sàjungà sudarë skyriai, suformuoti teritoriniuadministraciniu ir stambesniø geologiniø organizacijø pagrindu. Tuo metu LGS vienijo apie 200 nariø, kuriø dauguma buvo geologai profesionalai, struktûriðkai apjungti á devynis skyrius. Be to, profesinës specializacijos
principu buvo ákurtos kvarteristø, hidrogeologø,
jûros geologijos ir geofizikø sekcijos, vienijanèios geologinës veiklos bendraminèius svarstant aktualiausius klausimus, organizuojant pasitarimus ir simpoziumus.
LGS komisijø veikla
LGS veiklà buvo numatyta vykdyti per ávairiø
krypèiø komisijas, kuriø tuo metu buvo septynios.
Daug kas priklausë nuo ðiø komisijø pirmininkø,

nuo jø iniciatyvos. Svarbi buvo geologijos paþangos komisija, kuriai ið pradþiø vadovavo Ginutis
Juozapavièius, vëliau ðá darbà perëmë Povilas Suveizdis. Geologijos paþangos kryptyje svarbiausia buvo pradëti vykdyti ir finansuoti valstybines
geologiniø tyrimø programas. Tuo metu buvo parengta valstybinë mokslo programa Litosfera,
kuri vëliau sëkmingai buvo vykdoma 8 metus. Taip
pat svarbu buvo parengti Lietuvos Respublikos
þemës gelmiø ástatymà, kuris numatytø þemës
gelmiø tyrimø, iðtekliø naudojimo ir apsaugos tvarkà. 1995 m. Respublikos Seimas ðá ástatymà
patvirtino. Taip jau sutapo, kad tuo laiku kûrësi
Lietuvos geologijos tarnyba, kuriai reikëjo suformuoti savo veiklos uþdavinius, o jos direktoriumi 1991 m. pavasará buvo paskirtas Gediminas Motuza. Pagal LGS ástatus geologiniø organizacijø vadovai negalëjo bûti LGS Tarybos nariais, todël jis automatiðkai neteko pirmojo sàjungos pirmininko pareigø. LGS daug dëmesio skyrë Lietuvos geologijos tarnybos modelio kûrimui.
Tuo metu buvo vykdoma valstybinë geologinë
nuotrauka, kurios darbai dabar praktiðkai nutrûko. Jos tikslas buvo atlikti fundamentinius tyrimus
ir geologinius duomenis taikyti aplinkosaugai, teritorijø planavimui ir ûkinës veiklos reguliavimui.
Geologijos þiniø propagavimas tapo pastoviu ir kryptingu, 1991 m. pradëjus leisti periodiná LGS þurnalà Geologijos akiraèiai, kuris netrukus irgi ðvæs savo dvideðimtmetá. Jis
padëjo nuðviesti geologiniø organizacijø veiklà, probleminius geologiniø tyrimø ir studijø
klausimus. Þurnalas tapo populiarus geologø
ir gamtininkø tarpe ir tai yra didelis jo ilgameèio redaktoriaus prof. Vytauto Juodkazio ir visos redakcinës kolegijos nuopelnas. Pastoviai
gerëjo þurnalo poligrafinë kokybë, taèiau pastaruoju metu dël lëðø stygiaus jis tapo gerokai
plonesnis, taèiau jis visada yra laukiamas. Be
to, buvo iðleisti LGS Moksliniø praneðimø serijinio leidinio anglø kalba penki numeriai. Ðiuo
leidiniu uþsienio ðaliø specialistai buvo supaþindinami su Lietuvos geologø pasiekimais tiriant kraðto geologijà ir sprendþiant metodinius
taikomosios geologijos klausimus.
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Septintasis LGS suvaþiavimas  iðkilo problemø, tariasi posëdþio pirmininkai: (ið kairës) Algirdas Jurgaitis, Vytautas
Juodkazis, Bernardas Paukðtys (1995 m.).

At the 7th annual meeting of LGU a problem emerged  chairs
take counsel: (from left) Algirdas Jurgaitis, Vytautas Juodkazis, Bernardas Paukðtys (1995).

Geologinio ðvietimo kryptis apëmë geologø
rengimo sistemà Vilniaus universitete ir jaunøjø
geologø veiklà. Geologijos studijø sistema keitësi ne kartà ir buvo aptariama LGS suvaþiavimuose. Tuo metu geologinës organizacijos garantavo darbà 250 diplomuotø geologø, todël ir
buvo bûtinumas ruoðti ðiuos specialistus Vilniaus
universitete. Kalbant apie aukðèiausios kvalifikacijos darbuotojus, nusistovëjo tradicija, kad vidutiniðkai kasmet yra apginamos trys daktaro disertacijos. Pagal naujàjá mokslo ástatymà habilituotø daktarø daugiau Lietuvoje nebus. Ðiuo metu yra áteisinta studentø finansiniø krepðeliø, kuriuos jie atsineða ástodami á tam tikrà studijø programà, sistema. Mûsø specialybës nëra labai populiarios, todël atsiranda grësmë jø egzistavimui.
Daug dëmesio buvo skiriama jaunøjø geologø
ugdymui. Pirmasis jaunøjø geologø bûrelis buvo ákurtas 1984 m. Ðalèininkuose mokytojos Janinos Puronienës iniciatyva. Nuo 1985 m. jaunieji geologai pradëjo rengti vasaros stovyklas
gamtoje. Pirmasis mokyklinis geologijos muziejus buvo ákurtas 1986 m. Lentvario vidurinëje mokykloje ir jame buvo apie 300 eksponatø. Pirmoji
jaunøjø geologø olimpiada vyko 1989 m. Vilniuje, jai vadovavo Eduardas Vodzinskas, Vita Rastenienë, Jonas Ðimënas, Antanas Marcinonis ir
kiti. Kai kurie dalyviai vëliau tapo geologijos studentais. Lietuvos jaunøjø geologø sàjûdá daugelá
metø sëkmingai kuravo Eduardas Vodzinskas,
vëliau ðá darbà perëmë Vytautas Puronas. Lietuvoje buvo ákurta 15 jaunøjø geologø bûreliø,

pastoviai vyko jaunøjø geologø olimpiados, geologijos muziejai veikë Lentvario, Ðalèininkø,
Gargþdø, Betygalos ir Jonavos mokyklose. Buvo pradëti rengti pirmieji lietuviðkø taikomosios
geologijos  kasybos, græþybos ir hidrogeologijos  aiðkinamøjø þodþiø su atitikmenø rodyklëmis anglø, rusø ir vokieèiø kalbomis þodynø maketai. Prie ðio darbo daugiausia triûsë Eduardas
Vodzinskas, Augustinas Linèius ir Viktoras Kemëðis. Vëliau ðis milþiniðkas darbas buvo uþbaigtas vadovaujant profesoriui Juozui Paðkevièiui.
Geologiniø gamtos paminklø komisija ir jos
pirmininkas Augustinas Linèius daugiausia pastangø dëjo geologijos paminklø ir draustiniø
propagavimui, kad visuomenë suvoktø jø reikðmingumà, kad gerëtø jø apsauga ir prieþiûra, kad
bûtø aprobuota daugiau naujø saugotinø gamtos objektø. 1994 m. A. Linèius parengë spaudai, o Mokslo ir enciklopedijø leidykla iðleido kartografiná bukletà Lietuvos geologijos paminklai
ir draustiniai, kuris tapo parankiniu þemëlapiu
gamtos mylëtojams. Be to, kiti komisijos nariai
dalyvavo Birþø regioninio parko projektavimo
darbuose ir siekë, kad ðio parko specifika bûtø
deramai susieta su intensyvaus karstinio regiono geologijos ypatumais. Buvo pradëtas bendradarbiavimas su Europos asociacija geologiniam
paveldui iðsaugoti.
Istoriniu geologijos paveldu, apimanèiu atskirø geologijos srièiø raidos vystymosi dësningumus, kolektyvø ir asmenybiø ánaðu rûpinosi atskira
komisija, kuriai vadovavo Zigmas Malinauskas.
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Buvo ákurti ir tvarkomi geologijos darbuotojø archyvai Vievyje, pleèiamas geologijos muziejus.
Svarbi priemonë buvo profesoriaus Juozo Dalinkevièiaus atminimo áamþinimas 1993 m., paþymint jo 100-àsias gimimo metines. Tais metais
Lietuvos Mokslø akademijos prezidiumas ásteigë akademiko J. Dalinkevièiaus premijà. Pirmaisiais jos laureatais tapo Jurgis Kisnërius (po mirties) ir Jonas Maþeika kaip jaunas mokslininkas.
1994 m. E. Vodzinskas surinko duomenis apie
geologø palaidojimo vietas. Be to, buvo raðomi
straipsniai apie mirusius ir jubiliejus ðvenèianèius
geologijos darbuotojus. 1998 m. geologinio paveldo komisijos pirmininkës Vitos Rastenienës
iniciatyva iðleistas Anapilin iðëjusiø Lietuvos geologø sàvadas Pro memoria, kur nurodyta jø gimimo ir mirimo data bei palaidojimo vieta. Tai buvo impulsas pradëti rengti biografijø þinynà Lietuvos geologai. Ðis darbas truko apie deðimt
metø. Leidinyje, kurá dauguma jau matë, patalpinta virð 430 biografiniø apraðymø,  tai sudaro
apie 60 proc. visø ilgesná laikà Lietuvoje dirbusiø geologijos specialistø, kiti nenorëjo pateikti
anketø su bûtiniausiais duomenimis, yra seniai
iðvykæ ið Lietuvos ar iðëjæ Anapilin. Pirmiausia atsipraðome uþ leidinyje jûsø pastebëtas klaidas
ir netikslumus. Rinkdama medþiagà ir redaguodama duomenis, didþiausià darbà atliko Vita
Rastenienë, vëliau ðá darbà sëkmingai tæsë Gailë Þaludienë. Baigiamajame etape daug nuveikë

Laima Augulytë ir Rimantë Guobytë. Rengiant leidiná spaudai, já operatyviai suredagavo Geologijos ir geografijos instituto darbuotojos Danutë
Griniûtë ir Giedrë Kulvièienë, o anglø kalbos santraukà iðvertë Graþina Skridlaitë. Leidinio maketà paruoðë Geologijos tarnybos bendradarbës
Indrë Virbickienë ir Regina Norvaiðienë. Jûsø vardu að joms visoms nuoðirdþiai dëkoju.
LGS Tarybos veikloje dëmesys buvo skiriamas ir patiems geologams. Nuo 1992 m. vyriausiems ir labiausiai nusipelniusiems buvo suteikiami Lietuvos geologø sàjungos garbës nariø
vardai, paminimi jubiliejai, netektys, buvo stengiamasi nepamirðti LGS nariø pensininkø. Daþnai buvo kalbama apie LGS kaip profsàjungos
funkcijas atstovaujanèià organizacijà.

Suvaþiavimø metu Geologijos instituto salë visuomet
pilnutëlë, nes tai ne tik problemø aptarimø, bet ir ávairiose ámonëse ir ástaigose dirbanèiø geologø susitikimo vieta (M. Kaminsko nuotr., XIX LGS suvaþiavimas,
2008 m.).

A hall of the Geology Institute was crammed during the
LGU Meeting because it not only dealt with problems,
but also it was a site where geologists from various enterprises met together (Photo by M. Kaminskas, the 19th
LGS Meeting, 2008).

Tarptautiniai LGS ryðiai
Tuo metu buvo svarbûs LGS tarptautiniai ryðiai su kitø ðaliø geologinëmis organizacijomis. Jø
pradþia  1991 m. gruodá Rygoje ákurta Baltijos
ðaliø geologø asociacija, kurioje veikë Hidrogeologijos, Litologijos, Kvartero geologijos, Geochemijos ir izotopø geologijos, Geofizikos komisijos.
Asociacijos svarbiausios funkcijos buvo formuoti
ir vykdyti kompleksines mokslinestechnines programas, organizuoti tarprespublikinius pasitarimus, dalyvauti tarptautiniø geologiniø organizacijø darbe. Vëliau buvo uþmegztas bendradarbia-
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Suvaþiavimø programos sudëtinë dalis  saviveiklos
kolektyvø pasirodymai. Nuotraukoje Ventos liaudies teatro
spektaklio  Moljero komedijos Tariamas ligonis momentas
(reþisierë D. Liutkienë) (M. Kaminsko muotr., 2008 m.).

A traditional part of LGU meetings: amateur performances. Mollieres Le Malade Emaginaire performed
by Venta People Theatre (directed by D.Liutkienë) (Photo
by M.Kaminskas, 2008).

vimas su Lenkijos, Norvegijos, Danijos, Rusijos,
Vokietijos ir kitø ðaliø geologø sàjungomis. Pradëtos organizuoti tarptautinës konferencijos ir simpoziumai, kur aktyviai dirbo LGS sekcijos. Ðiame
bare veikla dar suaktyvëjo 1992 m. ákûrus Lietuvos nacionaliná geologø komitetà, kuris savarankiðkai plëtë tarptautinius geologijos mokslo ryðius.
Tais paèiais metais jis Japonijoje buvo priimtas á
Tarptautinæ geologijos mokslø sàjungà. Lietuvos
nacionalinio geologø komiteto dëka Lietuva tapo
visateise Tarptautinës hidrogeologø asociacijos,
Tarptautinës kvartero tyrimø sàjungos, Tarptautinës stratigrafijos komisijos, Pasaulio geologinio
þemëlapio komisijos, Jungtiniø Tautø aplinkosaugos programos ir kitø organizacijø nare.
Mûsø sàjungos suvaþiavimø nuolatiniais
sveèiais buvo Estijos, Latvijos ir Lenkijos geologø sàjungø atstovai. Mes taip pat dalyvaudavome kaimyniniø ðaliø geologø sàjungø renginiuose. 1994 m. kreipëmës á Europos geologø
sàjungø asociacijà dël priëmimo bûti jos nare,
ir 1995 m. SanktPeterburge LGS buvo oficialiai á jà priimta.

Nuo LGS egzistavimo pradþios kiekviename
suvaþiavime mus linksmino Apynio etnografinis ansamblis, kuris taip pat pagelbëdavo organizuojant ávairius renginius. Jis tapo mûsø kultûrinës veiklos dalimi. Uþ tai jiems nuoðirdus aèiû.
Esame dëkingi Geologijos ir geografijos institutui, kuris, iðskirdamas kabinetà, priglaudë
LGS ir sudarë sàlygas juridiniam ir normaliam
egzistavimui. Mes neásivaizduojame LGS suvaþiavimo kokioje nors kitoje aplinkoje.
Per pirmuosius ðeðerius metus LGS taryboje
ðauniai padirbëjo V. Juodkazis, G. Juozapavièius,
P. Suveizdis, E. Vodzinskas, H. Rauba, A. Klimas,
Z. Malinauskas, V. Gasiûnienë, R. Guobytë, S. Ðleinius, A. Linèius, A. Jagminienë ir kiti. Gaila, kad
ne visi sulaukë ðito jubiliejaus.
Netruko prabëgti ðeðeri metai ir mes pagal
LGS ástatus jos vairà perdavëme jaunesniems,
tikëdamiesi, kad jie pagerins darbà, ras geresnius kontaktus su geologiniais kolektyvais. Dabar po daugelio metø galima pasakyti, kad mes
neapsirikome. Petro Musteikio, Jono Maþeikos,
Jono Ðimëno vadovaujama LGS Taryba sëkmingai tæsë mûsø pradëtà darbà. Vëliau vadovavimas pateko á patikimas moteriðkas Rimantës
Guobytës rankas. Jie visi sëkmingai prisitaikë
prie naujø rinkos sàlygø, buvo remiami gausiø
privaèiø geologiniø ámoniø. Suvaþiavimø temos
buvo ávairios, taèiau dabartinio Geologijos ir
geografijos instituto salë visada buvo pilnutëlë.
Malonu, kad ðalia þilagalviø kolegø vis daugiau
jaunø veidø, ypaè studentijos.

Kasdieninë LGS veikla
Prie LGS buvo ákurta individuali ámonë, kurios direktoriumi tuo metu buvo Stanislovas Ðleinius. Ji teikë ekspertines iðvadas, operatyviai atlikdavo kompleksinius geologinius apþvalginius
darbus, o ið sukauptø lëðø ið dalies buvo finansuojama þurnalø ir knygø leidyba.

