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JUBILIEJUS IR PERMAINOS LIETUVOS
GEOLOGINÉSE INSTITUCIJOSE
2010 metai kai kurioms Lietuvos geologinëms institucijoms buvo neeiliniai.
Ðtai Lietuvos geologijos tarnyba paminëjo savo graþø 70-meèio jubiliejø. Lietuvos geologijos tarnyba buvo ásteigta 1940 metais
spalio 16 dienà, pirmuoju virðininku paskirtas Èeslovas Pakuckas. Bûtinybë ir prielaidos ákurti geologiniø tyrimø tarnybà buvo susiformavusios jau gerokai anksèiau. Nepaisant to,
kad nuo 1941 iki 1991 metø Lietuvos geologijos
tarnyba ne kartà keitë savo pavadinimà, organizacinæ struktûrà, priklausomybæ, geologiniø tyrimø darbai buvo vykdomi intensyviai ir kryptingai.
Ypaè paminëtini 1957 metai, kai buvo ákurta Geologijos ir gelmiø apsaugos valdyba prie LTSR Ministrø tarybos. Lietuvai atkûrus nepriklausomybæ,
Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimu ir
Aukðèiausiosios Tarybos (Atkuriamojo Seimo) pritarimu 1991 metø kovo 11 dienà vietoj iki tol buvusiø Geologijos darbø gamybinio susivienijimo
ir Gamtos iðtekliø departamento ásteigta Valstybinë geologijos tarnyba. Naujojo modelio Lietuvos
geologijos tarnyba pradëjo savo veiklà turëdama
15 etatø ir atliko Þemës gelmiø naudojimo reguliavimo funkcijas. Valstybinius geologinius tyrimus
atliko geologijos ámonës.
Dël tuometinio Tarnybos direktoriaus Gedimino Motuzos aktyvumo ir iniciatyvos, geranoriðkai padedant Norvegijos geologijos tarnybai,
Lietuvos geologijos tarnyba buvo transformuota á europietiðko modelio nacionalinæ geologiniø

tyrimø tarnybà, be Þemës gelmiø naudojimo reguliavimo dar ir tiesiogiai vykdanèià valstybei
reikalingus geologinius tyrimus ir valdanèià geologinës informacijos sistemà. Tai buvo racionalus sprendimas, leidæs vienoje organizacijoje
sukaupti valstybiniams geologiniams tyrimams
skiriamas biudþeto lëðas ir sutelkti profesionalius geologus. 1993 metais Vyriausybës pritarimu pradëta vykdyti valstybiniø geologiniø tyrimø programa Geologija  visuomenei. 1997
metais Tarnyba jau turëjo 130 etatø. Dabar pagrindinës Tarnybos darbo kryptys yra ðios: valstybiniø geologiniø tyrimø organizavimas ir vykdymas, valstybinis Þemës gelmiø naudojimo reguliavimas ir kontrolë, valstybinës geologinës
informacijos sistemos kûrimas ir duomenø kaupimas, tarptautinio bendradarbiavimo plëtimas.
Lietuvos geologijos tarnyba nuo 1994 metø yra
Europos geologijos tarnybø forumo (FOREGS)
narë. Nuo 1999 metø iki ðiol Tarnybai vadovauja Juozas Mockevièius. Visuomenës susirûpinimas aplinkos apsaugos problemomis ir darnios
plëtros koncepcijos diegimas kelia naujus reikalavimus ir geologiniams tyrimams. Lietuvos
geologijos tarnyba aktyviai siekia prisidëti prie
darnios plëtros, atitinkamai orientuodama taikomøjø tyrimø tikslus, operatyviai teikdama visuomenei duomenis apie Þemës gelmes, teigiamas
ir neigiamas jø savybes, tirdama ir prognozuodama geologinius procesus.
Parengta remiantis www.lgt.lt, þurnalo Mokslas ir gyvenimas 2010 m. Nr. 1112 informacija.

Lietuvos geologijos tarnybos kolektyvas, 2011 metai (I. Virbickienës nuotr.).
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Kitas reikðmingesnis, tik neaiðku, ar geresnis, ávykis  tai trijø kraðto gamtà tirianèiø valstybiniø mokslo institutø  Botanikos, Ekologijos bei Geologijos ir geografijos  sujungimas
á vienà stambesná Gamtos tyrimø centrà. Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2009 m.
gruodþio 23 d. nutarimu Nr.
1800, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijø
ástatymo 29 straipsnio 2 dalimi, 30 straipsniu,
93 straipsnio 4 dalimi ir Valstybës moksliniø tyrimø ástaigø, susijusiø su integruotø mokslo,
studijø ir verslo centrø (slëniø) plëtra, tinklo
pertvarkos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2008 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 989, Vyriausybë nutarë nuo 2010 metø
pradþios reorganizuoti Vilniaus universiteto
Ekologijos institutà, Geologijos ir geografijos
institutà ir Botanikos institutà sujungdama juos
á valstybiná moksliniø tyrimø institutà  Gamtos
tyrimø centrà.
Gamtos tyrimø centrà (toliau  GTC) be administracijos sudaro trys stambûs kamieniniai
padaliniai  tie patys buvæ trys institutai, kuriems vadovauja GTC direktoriaus pasiûlyti ir
GTC mokslo tarybos patvirtinti institutø vadovai. GTC Geologijos ir geografijos instituto vadovë  dr. Miglë Stanèikaitë. Pagal Vyriausybës patvirtintus GTC ástatus, Centro mokslinë
veikla rutuliojama trimis kryptymis, tarp kuriø
yra ir Þemës gelmiø ir pavirðiaus sandaros,
savybiø, susidarymo, paleogeografiniø ir paleoekologiniø sàlygø raidos, poþeminio ir pavirðinio vandens sistemø, kraðtovaizdþio ir geoaplinkos bûklës, kaitos ir sàveikos su þmogaus

veikla tyrimai, Lietuvos teritorijos ir gelmiø iðtekliø tvaraus naudojimo mokslinis pagrindimas. Centro valdymo organai yra: kolegialus
valdymo organas  Centro mokslo taryba ir vienasmenis valdymo organas  Centro direktorius. Centro direktoriumi yra paskirtas habil. dr.
Meèislovas Þalakevièius, o Centro mokslo tarybos pirmininku iðrinktas dr. Romas Pakalnis.
Á Centro mokslo tarybà ið Geologijos ir geografijos instituto mokslininkai iðrinko habil. dr.
Valentinà Baltrûnà, prof. habil. dr. Jonà Maþeikà ir doc. dr. Juliø Taminskà. Kaip klostosi Geologijos ir geografijos instituto reikalai naujoje
struktûroje, turësime progos suþinoti kitame
Geologijos akiraèiø numeryje, kur teks plaèiau papasakoti apie ðio savo graþø jubiliejø
ðvenèianèio Instituto raidà ir nuveiktus darbus
per pastaruosius 70 metø.
Parengta remiantis www.gamtostyrimai.lt

Pirmasis GTC direktorius M. Þalakevièius.

GTC pirmojo bendro trijø institutø darbuotojø susirinkimo metu (S. Èetvergaitës nuotraukos).

