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sudaro galimybæ matyti trimaèius perspektyvinius
karjero vaizdus ið bet kokio pasirinkto taðko. Kasybos metu, sudarius markðeideriná planà, bus
galima matyti kasybos darbø eigà trimatëje erdvëje. Taigi visa telkinio eksploatacijos eiga gali bûti
analizuojama dinamiðko telkinio modelio pagrindu. Ðiuo metu ði sistema jau suprogramuota, vyksta jos testavimas, darbuotojø mokymas bei darbas su programuotojais ðlifuojant aptinkamus
netikslumus. Visiðkai ásisavinus ðià sistemà, ámonë pradës vykdyti tridimensinio (erdvinio) telkiniø
naudojimo (kasybos ir rekultivavimo) projektavimà. Tokia karjerø projektavimo sistema neturi analogø pasaulyje.
Pagrindiniai 2009 m. darbai  Pagiriø anhidrito telkinio naujo ploto (Kauno raj.) bei Dobrovolës þvyro ir smëlio telkinio (Vilniaus raj.) iðþvalgymas. Pagiriø anhidrito telkinio naujo ploto iðtekliai 98,16 ha plote sudaro 116 660 tûkst.t (ið
jø gipso  15 103 tûkst. t, anhidrito  101 557
tûkst. t). Jo þvalgybos metu buvo iðgræþtas ðiais
laikais Lietuvoje giliausias (336,5 m) græþinys tiriant kietas naudingàsias iðkasenas. Dobrovolës þvyro ir smëlio telkinio plote buvo atlikta detali (109,8 ha plote) ir parengtinë (205,0 ha plote). þvalgyba. Tai  didþiausias (iðtekliai sudaro
apie 50 mln. kub. m) þvyro ir smëlio telkinys,
iðþvalgytas atkûrus Lietuvos nepriklausomybæ.
Nepaisant visø sunkumø ir iððûkiø, 2009 m.
ámonë atliko 55 þemës gelmiø tiesioginius geologinius tyrimus, geologijos fondams pateikë 30
naujø telkiniø geologinës þvalgybos ataskaitø,
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patvirtino 10 telkiniø naudojimo (kasybosrekultivavimo) projektø, sudarë 8 telkiniø teritorijø detaliuosius planus, atliko planuojamos ûkinës
veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedûras,
ið kuriø svarbiausios  Pagiriø anhidrito, Petraðiûnø II dolomito, Lapiø molio telkiniø.
Nepaisant sëkmingai vykdomø þvalgybos
darbø, tolesniuose telkiniø ásisavinimo etapuose ámonë susiduria su vis didëjanèiomis problemomis, kurios susijusios su Lietuvos ástatyminës bazës trûkumais.
Vandens græþiniø árengimas
GÁA narës UAB Kauno hidrogeologija, UAB
Geologai, UAB Ðiauliø hidrogeologija, UAB
Vilniaus geologija ir partneriai ir UAB Vandens
græþiniai yra ámonës, kuriø veikla apima didþiàjà dalá Lietuvoje iðgræþiamø hidrogeologiniø bei
geologiniø græþiniø. Ðiose ámonëse sutelkta didþiausia græþimo patirtis, garantuota aukðèiausia græþimo kokybë Lietuvoje. Nors græþimo ámonës sunkmetá pergyvena ypaè sunkiai, taèiau jos
neketina nutraukti savo veiklos ir jà pleèia, ásitraukdamos á tiriamàjà geologinæ veiklà, platindamos geologinæ (græþimo) árangà.
2009 m. UAB Vilniaus geologija ir partneriai iðgræþë nepriklausomos Lietuvos istorijoje
giliausià græþiná,  jo gylis 336,5 m (uþsakovas
GÁA narë UAB GJ Magma).

Jevlampijus Laðkovas. Þengiant gyvenimo keliais. Geologo prisiminimai.  Vilnius, Geologijos ir geografijos
institutas, 2009. 280 p., 222 fotografijos, 3 geneologijos schemos. UDK 888.2-94, La-411, ISBN 978-9955-14-8
Knygoje apraðytas þmogaus, gimusio Lietuvos Respublikos provincijos miestelyje, Rokiðkyje, gyvenimo kelias, jo ieðkojimai. Pateikta turtinga gyvenimo patirtis, faktai ir iðgyvenimai prieðkario laikais, tarybø
ir vokieèiø valdþios metais, atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje. Geologo profesija, gamybinis ir mokslinis darbas, polinkis gamtos mokslams lëmë autoriaus didþiulá domëjimàsi aplinkiniu materialiu pasauliu, pirmiausia  Þemës sandara ir raida, gyvojo pasaulio evoliucija, naudingøjø iðkasenø susidarymo procesø dësningumais ir prognozavimu.
Bendraujant su ávairiø profesijø, skirtingo iðsilavinimo, tautybës ir amþiaus þmonëmis bandyta suprasti gamtos ir visuomenës santyká. Prieita
prie iðvados, kad þmogus  gyvojo pasaulio evoliucijos bûtybë. Kiekvienam individui, þmoniø grupei, bendruomenei, tautai, valstybei ir jø sàjungai bûdingas gamtos dësnis  kova uþ bûvá. Ðios kovos formos priklausomai nuo sistemos tobulumo laipsnio gali bûti labai ávairios.
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Povilas Kapustinskas. Prie Baltijos ir Japonijos jûrø
19621984.  Vilnius, Versus aureus, 2009.  272 p., iliustr.
UDK 888.2-94, Ka-376, ISBN 978-9955-34-171-0
Su didelëmis pertraukomis, kai kuriø klasiø egzaminus laikydamas eksternu, mokësi Panemunyje, Pandëlyje, Rokiðkyje. Atlikæs privalomà karinæ tarnybà, 1954 m. viduriná mokslà uþbaigë Vilniaus 1-oje
darbo jaunimo mokykloje. Vëliau ástojo á Vilniaus universiteto Istorijosfilologijos fakulteto neakivaizdiná skyriø, bet buvo sunku darbà
derinti su mokslu, tad studijas teko nutraukti.
Povilas Kapustinskas  geologas ne pagal diplomà, taèiau paðaukimo ir likimo vedinas visà gyvenimà dirbo ðá darbà. Jo darbo ir ekspedicijø marðrutai driekësi nuo Baltijos iki Japonijos jûrø, kur bûta visko: ir ðalèio, ir nepritekliø, ir nuostabiø atradimø, ir dar nenuniokotos gamtos. Autoriaus dienoraðèiai ir uþraðai fiksuoja kasdienius fragmentus, tà laikà ir þmones, su kuriais teko dirbti ir bendrauti Lietuvoje, Sibire, Tolimuosiuose Rytuose.
Tai ketvirtoji Povilo Kapustinsko knyga. Savo lëðomis yra iðleidæs
tris leidinius: Eiliuoti uþraðai, 2002; Sajanuose, 2003; Tolimais
marðrutais, 2003.

Povilas Kapustinskas. Tarp Lietuvos geologø: dienoraðèiø santraukos, 19621984.  Vilnius, Versus aureus, 2009.  288 p.,
iliustr. UDK 888.2-94, Ka-376, ISBN 978-9955-34-220-5.
Pas Lietuvos geologus atëjau tuo metu, kai jie turëjo galimybæ ir buvo
kupini svajoniø bei ryþto kuo detaliau iðtirti kraðto gelmes, jø struktûrà,
surasti ir iðþvalgyti naudingøjø iðkasenø telkinius. Atsisveikinau tada, kai
mûsø kraðtà buvo uþvaldþiusi ekonominë depresija, valdþia atitrûkusi nuo
paprastø darbo þmoniø, o mokslams ir gamybai buvo skiriama vis maþiau finansø. Gelmiø þvalgams linkëjau sëkmës ir iðtvermës.
Sau raðytuose tekstuose tarp minimø gal ir nuobodokø buitiniø
bei tarnybiniø smulkmenø skaitytojas ras platesná istoriná kontekstà,
suþinos laisvà autoriaus to laikotarpio vertinimà.
Tai jau penktoji autoriaus knyga, kurioje dienoraðèiø pëdsakais atkuriama Lietuvos geologø kasdienybë, nelengvas darbas, buitis, biurokratinë aplinka bei parodoma platesnë dviejø pasauliø, komunistinio ir kapitalistinio, sandûra, bræstanèios permainos.
Savo lëðomis P. Kapustinskas yra iðleidæs ðias knygas: Eiliuoti uþraðai, 2002; Sajanuose, 2003; Tolimais marðrutais, 2003; Prie
Baltijos ir Japonijos jûrø, 2009.

Juozas Butrimas. Gyvenimas po Ðiaurës paðvaiste. 
Vilnius, Knygiai, 2009.  261 p., iliustr., asmenvardþiø
rodyklë: p. 255259. UDK 947.45.082, Bu-412, ISBN 9789955-41-4.

Juozas Butrimas  aktyvus visuomenininkas, Lietuvos politiniø kaliniø ir tremtiniø sàjungos narys. Periodinëje spaudoje skelbia prisiminimus, domisi istorinio, geografinio ir geologinio turinio literatûra, krepðiniu, kelionëmis ir sodininkyste.
Nuo 1998 m. iki iðëjimo á pensijà dirbo Lietuvos gyventojø genocido
ir rezistencijos tyrimo, aukø rëmimo ir atminimo áamþinimo fonde atsakinguoju sekretoriumi. 2005 m.  Laisvës kovø dalyvio teisinis statusas.
Knygos autorius apraðo brendimo metus gimtajame Panevëþyje
ir tëvonijos Liaudës kraðte. Pateikia giminës genealogijos medá. Toliau 
geleþinkelio krepðinio komandos Þalgiris nariø aðtuoniolikmeèiø
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areðtai, tardymas ir teismas. Prisimena vargingiausius metus Vorkutos
ðachtø poþemiuose, gyvenimo universitetà lietuviðkameestiðkame kolektyve Reèlage. Iðsamiai apraðo Vorkutos kaliniø sukilimus Ajaè Jagos ir Jur Ðoro lageriuose, darbà geologinëje organizacijoje. Pateikia
plaèià tremtiniø gyvenimo panoramà. Knyga iliustruota nuotraukomis
ið autoriaus archyvo.

Algirdas Misiûnas. Lemties sukûriuose. Vilnius, IÁ
Jusida, 2010.  235 p.: iliustr. UDK 556.3 (474.5): 929,
Mi-309, ISBN 978-9955-546-7.
Tai prisiminimø knyga apie autoriaus ilgametæ profesinæ veiklà
gamybinës ir mokslinës hidrogeologijos srityse, apie ðeimos lemties
vingius sovietinës okupacijos laikais, apie poþiûrá á postsovietinæ Lietuvos politinæ ir ekonominæ situacijà, apie kelioniø á Jungtines Amerikos Valstijas áspûdþius.
Autorius, Vilniaus universiteto absolventas, geologas, savo
profesinæ veiklà pradëjo 1957 m. Tuo metu atstatant po Antrojo
pasaulinio karo sugriautà Lietuvos ûká svarbià reikðmæ turëjo hidrogeologiniai darbai  gëlo poþeminio vandens, skirto kraðto miestø ir
gyvenvieèiø bei þemës ûkio gamybiniø objektø aprûpinimui geriamuoju
vandeniu, paieðka ir þvalgymas. Prisiminimuose apibendrinta hidrogeologiniø darbø Lietuvoje raida ir pasiekimai. Tai  autentiðka medþiaga,
svarbi Lietuvos geologijos mokslo istorijai

Gyvenimo ir mokslo vingiuose / Juozas Paðkevièius.
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010.  370 p., 106
nuotr., Dabuþiø apylinkiø topografinis þemëlapis, geologinis
pjûvis KrekenavaSvëdasai. Geneologija. Santr. angl. k. UDK
888.2-94, Pa-349, ISBN 978-9955-546-7
Knygoje apraðomas profesoriaus habilituoto daktaro Juozo Paðkevièiaus gyvenimas ir darbai, taip pat su juo susijusi kaimo, kuriame
jis gimë ir uþaugo, gyvenimo istorija.
Pedagoginis, mokslinis ir organizacinis darbas Vilniaus universitete, Lietuvoje ir uþ jos ribø apima 60 metø laikotarpá (19492009
m.). Tai  dalis Lietuvos geologijos istorijos. Per ðá palyginti ilgà laikotarpá Vilniaus universitete jis skaitë daug geologijos kursø, prisidëjo prie daugiau kaip 1100 geologø parengimo, dalyvavo geologinëse
ekspedicijose Lietuvoje, Europoje ir Azijoje, aktyviai dirbo moksliná
darbà (atradimai paleontologijos, stratigrafijos ir tektonikos srityse),
lankësi uþsienio mokymo ir mokslo institutuose ir universitetuose, dalyvavo bendruose tyrimo projektuose, organizavo mokslines konferencijas Vilniuje, skaitë praneðimus respublikinëse, sàjunginëse ir
tarptautinëse mokslinëse konferencijose. Jo pastangomis buvo atkurtas Vilniaus universiteto Geologijos muziejus, gràþinta klasikinës geologijos specialybë, ásteigtas Geologijos þurnalas ir kt.
Knyga skiriama geologams, gamtininkams, dabuþieèiams, visuomenei, besidominèiai gamtos mokslø ir personalijø istorija.

