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LIETUVOS GEOLOGÙ SÀJUNGOS
XXI SUVAÛIAVIMAS

2010 m. gruodþio 3 d. Gamtos tyrimo centro (toliau  GTC) Geologijos ir geografijos instituto salëje ávyko jau XXI ataskaitinis-rinkiminis
Lietuvos geologø sàjungos (toliau  LGS) suvaþiavimas, á kurá susirinko daugiau nei 200 geologø. Tradicija tapo suvaþiavime pasveikinti jubiliejus atðventusius sàjungos narius, kuriø
2010-aisiais buvo didelis bûrys, ypaè atðventusiø 80 metø jubiliejø  net 17: Ona Ambrazevièiûtë, Vytautas Baltakis, Petras Dauderys, Izabelë Diksaitë, Stasë Kiseliovienë-Averkienë, Vincas Krikðèiûnas, Algirdas Jonas Misiûnas, Vytautas Narbutas, Ona Puodþiûnienë, Barbora
Rupðlaukytë, Vytautas Saladþius, Irena Skuodienë, Valentina Talimaa, Donatas Uþpalis, Bronislovas Valentinovièius, Vincas Vienoþinskis,
Benutis Zabulënas. Á scenà buvo pakviesti ir gëlëmis apdovanoti atðventusieji 75-metá: Jonas
Diliûnas, Algirdas Domaðevièius, Janas Golombevskis, Liudmila Michailova, Algimantas
Vaznonis ir 70-meèiai: Edmundas Gaiþauskas,

Elena Kadûnienë-Boguðevièiûtë, Ramutis Bonifacas Mikðys, Olegas Pustelnikovas. Suvaþiavimas plojo ðeðiasdeðimt penkeriø sulaukusiems Danutei Dansevièienei, Vilimantui Mironèikui, Leonardui Petraièiui, Vitai Rastenienei-Ðimanauskaitei ir dar visai jauniems 60-meèiams:
Eduardui Bendoraièiui, Angelei Juðkevièiûtei,
Broniui Kairiui, Janei Birutei Krasneviè, Ignui
Norvaiðui, Broniui Radeckui, Virgilijui Raþinskui,
Ignui Vaièeliûnui, ið kuriø, deja, suvaþiavime dalyvavo tik Janë Birutë Krasneviè.
XXI suvaþiavimas LGS Garbës nario vardus
suteikë Angelei Juðkevièiûtei, Janei Birutei Krasneviè, Edmundui Gaiþauskui, Ryèiui Giedraièiui,
Rimgaudui Malskaèiui ir Algiui Egidijui Trimoniui.
Po sveikinimø suvaþiavimas pradëjo darbà.
Pirmoji suvaþiavimo dalis buvo skirta Lietuvos
geologijos tarnybos 70-meèiui paminëti. Praneðime, pavadintame Lietuvos geologijos tarnyba: vakar, ðiandien, rytoj Lietuvos geologijos tarnybos direktorius Juozas Mockevièius
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papasakojo ðios ástaigos ákûrimo ir jos veiklos
istorijà. Ákûrimo data, jo nuomone, laikytina 1940
m. spalio 14 diena, kai pasirodë Vietinës pramonës ministerijos ásakymas ákurti Geologijos
tarnybà kaip savarankiðkà ástaigà. Prelegentas
ðios ástaigos veiklà suskirstë á tris etapus.
Pirmasis etapas  nuo ákûrimo iki 1957 metø. Tai buvo labai sudëtingas vokieèiø okupacijos ir pokario laikotarpis. Karo metais Geologijos
tarnybos veikla nenutrûko. Tai rodo iðlikæ dokumentai: 1943 m. birþelio 21 d. ásakymas priimti naujus darbuotojus, 1944 m. rugsëjo mën.
dokumente teigiama, kad Geologijos tarnyba
privalo tæsti darbà, o jai vadovauti paskiriamas
Eduardas Passendorferis. Pokariu darbai buvo
tæsiami, bet ðiek tiek keitësi darbø pobûdis, ástaigos struktûra, vadovai ir juridinë priklausomybë. Ðiuo laikotarpiu paskutiniuoju tarnybos vadovu buvo Aleksandra Zolotariova, o ástaiga buvo pavaldi Baltarusijos ekspedicijai, kuri priklausë Maskvos centriniø rajonø valdybai.
Antrasis etapas: 19571991 metai. 1957 m.
spalio mën. buvo ásteigta Geologijos ir gelmiø
apsaugos valdyba prie Lietuvos Ministrø Tarybos. Ðiai Valdybai buvo pavesti Lietuvos ûkio
poreikius tenkinantys darbai. Buvo padidintas
finansavimas, iðaugo darbuotojø skaièius, pagerëjo jø kvalifikacija. Á Valdybà atëjo dirbti gausus bûrys geologø, baigusiø Vilniaus universitetà. Nemaþai senøjø darbuotojø pasitraukë, iðvyko ið Respublikos.
Treèiasis etapas prasidëjo 1991 metø kovo
11 dienà, kai Lietuvos Vyriausybës nutarimu buvo ásteigta Valstybinë geologijos tarnyba, vëliau
pavadinta Lietuvos geologijos tarnyba. Dabar
ji pavaldi Aplinkos ministerijai. Yra patvirtinti tarnybos nuostatai. Vykdoma veikla, pagrista rinkos ekonomika.
Lietuvos geologijos tarnybos veikla panaði á
kitø Europos Sàjungos (toliau  ES) valstybiø geologijos tarnybø veiklà. Bet esama ir skirtumø. Juos
ið esmës lemia valstybës gamtinës sàlygos. Tà
patá galima pasakyti ir kalbant apie uþdavinius bei
pavaldumà. Valstybëse, turinèiose daug naudingøjø iðtekliø, jos daþniausiai pavaldþios ûkio ministerijoms, o, pavyzdþiui, Maltoje  Ministro pirmininko tarnybai. Lietuvos geologijos tarnyba yra
ES geologijos tarnybø asociacijos narë.
Toliau savo praneðime Juozas Mockevièius
apþvelgë Geologijos tarnybos darbø kryptis, paminëdamas, kad didþiausios darbø apimtys buvo 2007 metais. Tais metais Lietuvoje iðgræþta
daugiausia græþiniø. Bendrai per metus bûdavo
iðgræþiama keli ðimtai græþiniø, atliekama daug
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ávairiø tyrimø, paieðkos darbø, buvo vykdomas
poþeminio vandens monitoringas. Valstybës biudþeto lëðomis vykdomos kelios deðimtys projektø. Rengiami teisës aktai, skelbiami Valstybës
þiniose. Lietuvos geologijos tarnybos jurisdikcijai priskiriamas leidimø iðdavimas naudingoms
iðkasenoms eksploatuoti, geologiniø darbø prieþiûra, kontrolë.
Nuo 2009 metø Lietuvos geologijos tarnybos
darbuotojø skaièius sumaþëjo iki 90, nors 2008
metais jø buvo daugiau nei 100. Gerokai sumaþëjo leidiniams skirtø lëðø. 2010 metais patvirtinta ambicinga darbø programa laikotarpiui iki 2015
metø. Aplinkos ministerijoje ávykus ðiokiai tokiai
pertvarkai, politikos formavimo funkcija geologijos
srityje atiteko ministerijoje naujai ásteigtam Geologijos skyriui. Geologijos tarnyba liko tik darbus
vykdanti institucija. O darbø daug.

Þiupsnelá prisiminimø ið Lietuvos geologijos
tarnybos istorijos paþërë Rapolas Rajeckas, iðdirbæs tarnyboje net 48 metus. Lietuva neturëjo geologinio þemëlapio. Nuo jo sudarymo ir buvo pradëta. Pirmame etape buvo sudaromas
pavirðiniø nuosëdø geologinis þemëlapis, græþiami tik seklûs græþinukai (iki 25 m gylio). Plaèiai þinomas Stoniðkiø græþinys 1949 metais buvo græþiamas pagal Maskvos geologø paruoðtà projektà. Geologiná kartografavimà vykdantá
skyriø greitai panaikino. Geologai buvo siunèiami dirbti uþ Lietuvos ribø, daugiausiai á Baltarusijà. Tuo metu Lietuvoje geologijos darbus vykdanti ástaiga teturëjo ekspedicijos statusà. Ji buvo pavaldi Baltarusijos geologijos valdybai. Vadovybë visai nebendravo su Lietuvos Vyriausybe, neatsiþvelgë á jos ûkio poreikius. Po Stalino
mirties 1953 metais buvo panaikintas Geologijos komitetas, o geologijos darbai buvo iðdalyti ávairioms ministerijoms. Lietuvoje geologinio
pobûdþio darbai buvo deleguoti Pramonës
ministerijai. Bet jau 1953 m. spalio 8 d. buvo
atkurta Sàjunginë Geologijos ir gelmiø apsaugos ministerija. Baltarusijos geologijos valdybai
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suteiktas ekspedicijos statusas. Lietuva liko pavaldi ðiai ekspedicijai. Geologiniø darbø pobûdis nepasikeitë.
1957 metais Lietuvoje ákurta savarankiðka geologiniø darbø vykdymo tarnyba. Tai buvo padaryta paèiø geologø iniciatyva. Adolfo Valos, Vytauto Vonsavièiaus, Vlado Mikalausko, Povilo Suveizdþio, Alfonso Kondrato ir kitø geologø pastangomis buvo ákurta Lietuvos geologijos ir gelmiø apsaugos valdyba prie Ministrø Tarybos. Sumanymà ágyvendinus pasikeitë ástaigos struktûra, iðsiplëtë darbø apimtys. Padidinus finansavimà atsirado galimybë priimti á darbà daugiau kvalifikuotø darbuotojø. Ið pradþiø ástaigoje dirbo daugiau
nei 500 darbuotojø, vëliau jø skaièius iðaugo iki
2000. Nemaþai dirbo ir mokslo daktarø. Be gamybiniø uþduoèiø buvo vykdomi ir moksliniai tyrimai. Iki 1990 metø Lietuvos geologijos valdybai
buvo pavaldus ir Geologijos institutas.
Rapolo Rajecko prisiminimus papildë Algirdas Jonas Misiûnas, pabrëþæs pokario geologø

kartos iðskirtinumà  darbðtumà. Ona Kondratienë kalbëjo apie labai skurdþià (ypaè iki 1957 metø) materialinæ bazæ ir sunkias darbo sàlygas. Tà
laikotarpá ji palygino su akmens amþiumi.
Antroji suvaþiavimo dalis buvo skirta LGS tarybos ataskaitai uþ trejus darbo metus. Apie
LGS tarybos darbà papasakojo LGS pirmininkë Rimantë Guobytë. Visø suvaþiavimo dalyviø
vardu pirmininkë padëkojo rëmëjams, kurie
Geologø sàjungos renginiams (Geologo dienos, LGS suvaþiavimams ir Tarptautiniams Þemës metø renginiams organizuoti, geologø knygoms bei þurnalui Geologijos akiraèiai leisti
2008 metais paaukojo beveik 75 tûkstanèius litø, 2009 metais  daugiau nei 35 tûkstanèius, o
2010-aisiais  daugiau nei 46 tûkstanèius litø.
Tik ilgameèio atsakingojo redaktoriaus profesoriaus Vytauto Juodkazio ir rëmëjø pastangomis
sunkiu finansiniu laiku pavyko iðleisti visus 2008
2010 metø Geologijos akiraèiø numerius,
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patalpintus ir LGS interneto svetainëje.
2008 metais rugsëjo 22 dienà kartu su Tarptautiniu Þemës planetos metø komitetu bei Ðvietimo ir mokslo ministerija LGS suorganizavo Þemës dienà daugiau nei 40 Lietuvos mokyklø, Lietuvos mokiniø konkursà Þemë mûsø rankose,
skirtà Tarptautiniams Þemës metams. Nugalëtojai buvo apdovanoti 2009 metais rugsëjo 25
dienà Jaunøjø gamtininkø centre Pavilnyje. Aktyviausia Tarptautiniø Þemës planetos metø komiteto narë Graþina Skridlaitë ir doktorantas Andrius Gaidamavièius buvo deleguoti dalyvauti
Tarptautiniø Þemës planetos metø uþdarymo ceremonijoje Lisabonoje.
20092010 metais net keturi Lietuvos geologø sàjungos projektai buvo paremti Lietuvos
mokslo tarybos: Seklioji geotermija ir jos panaudojimo patirtis Lietuvoje (4000 Lt), Lietuvos geologø sàjungos interneto svetainës www.lgeos.lt
sutvarkymas (5000 Lt), narystës Tarptautinëje
kvartero tyrimø sàjungoje (INQUA) metinis nario mokestis 2010 metais (1800 Lt) ir Geologijos mokslo pasiekimai  visuomenei veikla:
virtualiø paskaitø maketo sukûrimas (2000 Lt).
Projektus LGS sëkmingai ágyvendino.
Geologijos paþangos ir propagavimo komisijai vadovavo Jolanta Èyþienë. Lietuvos geologø sàjunga yra Tarptautinës geomokslø sàjungos padalinio Europoje  Europos geologijos
sàjungø asociacijos  visateisë narë, mokanti
metiná nario mokestá. Deja, dël lëðø stokos jos
konferencijose mûsø atstovai nedalyvavo.
Geologiniø gamtos paminklø komisijai vadovavo Bronislavas Karmaza. Komisijos veiklos
sfera  rûpinimasis geologinio, geomorfologinio
bei hidrogeologinio gamtos paveldo áteisinimu,
apsauga, prieþiûra ir populiarinimu. Nuo 2010
metø rugpjûèio 1 dienà. sudarytas naujas saugomø gamtos paveldo objektø sàraðas, kuriame yra 159 geologiniai, 33 geomorfologiniai ir
34 hidrogeologiniai objektai. LGS nariø siûlymu,
ðiame sàraðe atsirado 4 akmenys ir Rimaðiø akmenynas, 7 atodangos (Braþuolës tufø, Olando kepurës, Purviø, Ðvëtës ir kt.), Èiobiðkio urvas, Aviþlio atragis ir Pustlaukio duobë.
Kita geologinio paveldo informacijos kaupimo kategorija  geotopai. Geologijos tarnyba
nuo 1995 metais tiria ir registruoja geotopus, kuriø daugelis ilgainiui tampa saugomais gamtos
paveldo objektais.
Augustino Linèiaus, Vytauto Narbuto ir Valentino Baltrûno iniciatyva Saugomø teritorijø
tarnyba pradëjo rengti Ðeðkinës ozo tvarkymo
darbø projektà.
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Geologijos ðvietimo komisijos vadovo Vytauto Purono dëka iki ðiol egzistuoja 18 Jaunøjø
geologø bûreliø. Kiekvienà pavasará organizuoti
seminarai bûreliø vadovams, vyko moksleiviø
geologijos olimpiados, organizuotos Jaunøjø
geologø vasaros stovyklos: 2008 metø birþelio
2529 dienomis  Nemunëlio Radviliðkyje (dalyvavo 112 moksleiviø), 2009 metø birþelio 22
26 dienomis  Tiltagaliuose (dalyvavo 57 moksleiviai). 2010 metø birþelio 2025 d.  Kaèerginëje (dalyvavo 108 moksleiviai). Buvo suorganizuoti geologijos seminarai mokytojø kvalifikacijai kelti. Seminaruose paskaitas ávairiomis temomis skaitë Vilniaus universiteto ir Geologijos
instituto mokslininkai.
Geologijos mokslo paveldo komisijai vadovavo Gailë Þalûdienë. Jos pastangomis uþbaigtas
ruoðti ir rëmëjø lëðomis iðleistas sàvadas Lietuvos geologai. 20082010 metais LGS rëmëjø lëðomis iðleista daugiau nei 10 leidiniø, ið jø 2 vadovëliai ir Enciklopedinis geologijos terminø þodynas. Tai neákainojamos vertës ilgametis darbas.
Teisës aktø monitorinio komisijos vadovo
Jono Ðimëno iniciatyva buvo parengtas geologø visuomenës kreipimasis á valstybines institucijas dël Lietuvos geologijos muziejaus (Vievyje) iðsaugojimo. Dabar muziejus pavaldus
Aplinkos ministerijai.
Þurnalo Geologijos akiraèiai redaktoriaus
Vytautas Juodkazis priminë susirinkusiesiems
20 metø þurnalo istorijà, padëkojo rëmëjams ir
visiems kitiems, kurie vienokiu ar kitokiu bûdu
prisidëjo prie þurnalo leidybos: Vidui Mikulënui
ir Mykolui Kaminskui  uþ nuotraukas, Aloyzui
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Knabikui  uþ santraukø vertimà á anglø kalbà,
dailininkui Rimantui Tumasoniui  uþ dizainà,
Auðrai Misiukaitei  uþ redagavimà, Henrikui
Giedrikui  uþ maketavimà. Po to papraðë já atleisti ið Geologijos akiraèiø atsakingojo redaktoriaus pareigø ir pasiûlë suvaþiavimui praðyti Valentinà Baltrûnà tæsti jo pradëtà darbà. Suvaþiavimo dalyviai pritardami plojo.
Po Revizijos komisijos pirmininko Manto
Plankio perskaityto LGS dokumentø ir finansinës
veiklos patikrinimo akto, kuriame komisija teigë
pastabø Geologø sàjungos tarybai dël jos finansinës veiklos neturinti, ávyko LGS pirmininko, LGS
tarybos, Etikos ir Revizijos komisijø rinkimai.
Suvaþiavimas baigësi folklorinio ansamblio
Apynys atliktomis advento dainomis ir tam
metø laikui bûdingais pasakojimais. Graþiai
skambëjo visos giesmës, o pasakojimai pralinksmino klausytojus.

M. Kaminsko ir
M. Mikilevièiaus
nuotraukos
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XXI suvaûiavime iörinkta Lietuvos geologù sàjungos
(toliau  LGS) taryba ir valdyba
t
t
t
t

LGS pirmininkë  dr. Rimantë Guobytë, Vilniaus universitetas, Lietuvos geologijos tarnyba,
tel.: +370 5 2335323, el. paðtas: rimante@lgt.lt
LGS pirmininkës pavaduotoja  dr. Jolanta Èyþienë, Lietuvos geologijos tarnyba,
tel.: +370 5 2330141, el. paðtas: jolanta.cyziene@lgt.lt
LGS sekretorë  dr.Aldona Damuðytë, Lietuvos geologijos tarnyba, tel.: +370 5 2335323,
el. paðtas: aldona.damusyte@lgt.lt
LGS iþdininkë  Eugenija Ðvedaitë, pensininkë, tel.: +370 604 15732

Veiklos krypèiø komisijø pirmininkai
t
Geologijos paþangos ir propagavimo  dr. Jolanta Èyþienë, Lietuvos geologijos tarnyba
t
Geologinio ðvietimo  Birutë Poðkienë, Gamtos tyrimø centro (toliau  GTC) Geologijos ir
geografijos institutas, tel.: +370 675 11821, el. paðtas: poskiene@geo.lt
t Geologiniø gamtos paminklø  dr. Graþina Skridlaitë, GTC Geologijos ir geografijos institutas,
tel.: +370 612 16675, el. paðtas: skridlaite@geo.lt
t
Geologijos mokslo paveldo  dr. Gailë Þalûdienë, GTC Geologijos ir geografijos institutas,
tel.: +370 5 2104710, el. paðtas: zaludiene@geo.lt
t
Teisës aktø stebësenos  dr. Jonas Ðeèkus, GTC Geologijos ir geografijos institutas,
tel.: +370 699 80365, el. paðtas: jonas.seckus@gmail.com
Sekcijø pirmininkai
t
Kvartero geologijos  dr. Miglë Stanèikaitë, GTC Geologijos ir geografijos institutas,
tel.: +370 5 2104700, el. paðtas: stancikaite@geo.lt
t
Hidrogeologijos  Ramunë Ðeèkuvienë, UAB GROTA, tel.: +370 656 15331,
el. paðtas: ramune@grota.lt
t
Studentø  Irena Balèiûnaitë, Vilniaus universitetas, tel.: +370 629 40886,
el. paðtas: irenab1989@gmail.com
Skyriø pirmininkai
t
Lietuvos geologijos tarnybos  Virgilija Gregorauskienë, Lietuvos geologijos tarnyba,
tel.: +370 5 2139055, el. paðtas: virgag@lgt.lt
t
GTC Geologijos ir geografijos instituto  Auksë Ðileikytë, tel.: +370 686 42602,
el. paðtas: aukse@geo.lt
t
Vilniaus universiteto  Giedrius Bièkauskas (doktorantas), tel.: +370 5 2398277,
el. paðtas: giedrius.bickauskas@gf.vu.lt
t
Klaipëdos kraðto  Robertas Putinas, AB Geonafta, tel.: +370 699 54936,
el. paðtas: putinas@gmail.com
t
Geologiniø ámoniø asociacijos  dr. Jonas Ðeèkus, GTC Geologijos ir geografijos institutas,
tel.: +370 699 80365, el. paðtas: jonas.seckus@gmail.com
LGS valdyba (LGS vykdantysis organas)
t LGS pirmininkas, pavaduotojas, iþdininkas, sekretorius;
t Geologijos akiraèiø ats. redaktorius  habil. dr. Valentinas Baltrûnas, GTC Geologijos ir
geografijos institutas, tel.: +370 5 2104700, el. paðtas: baltrunas@geo.lt
t VðÁ Geologijos akiraèiai direktorë  Laimutë Ona Augulytë, tel.: +370 610 35321,
el. paðtas: aulaima@yahoo.com
LGS veiklos sferoje dirbanèios komisijos
t Etikos komisija. Pirmininkë  habil. dr. Ona Kondratienë, tel.: +370 619 33553. Nariai: dr. A. Bitinas,
habil. dr. V. Baltrûnas, dr. V. Narbutas, D. Karmazienë, dr. V. Raèkauskas, dr. M. Repeèka.
t Revizijos komisija. Pirmininkas  Mantas Plankis, Individuali M. Èegio ámonë,
tel.: +370 689 26023, el. paðtas: mplankis@freemail.lt. Nariai: A. Abromavièiûtë,
dr. R. Ðeèkus
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GEOLOGÙ DIENÀ ATÖVENTUS
Jau áprasta, kad kiekvienais metais paskutinájá balandþio mënesio savaitgalá minima Geologø diena, o kartu ir Vilniaus universiteto jaunøjø
geologø krikðtynos. Ðiais metais ji vyko balandþio
30geguþës 1 dienomis. Jau ketvirti metai ið eilës ði ðventë vyksta labai graþioje vietoje prie Puvoèiø kaimelio, Merkio ir Grûdos santakoje.
Kiekvienais metais Geologø dienà organizuoja IV kurso geologijos specialybës studentai. Be abejo, ne iðimtis ir ðie metai. Oras buvo
nuostabus. Danguje linksmai ðvietë saulutë,
nors praplaukë ir vienas kitas debesëlis.
Ðventës atidarymas prasidëjo 13 val. geologø vëliavos Mente et malleo iðkëlimu. Tradiciðkai tai atlieka vyriausias atvykæs geologas.
Ðiais metais ði garbë teko Geologijos ir mineralogijos katedros vedëjui prof. dr. Petrui Ðinkûnui, kuris pasakë kalbà ir iðkëlë vëliavà.

Po ðventës atidarymo prasidëjo fuksø
krikðtynos. Pirmakursiams teko áveikti ne vienà sudëtingà kliûtá. Iðradingai jie ëjo virve ið vieno upës kranto á kità, brido per purvo duobæ,
taip pat ánirtingai ir organizuotai ieðkojo lobio,
paslëpto pakrantës smëlyje. Nepasimetë ir tada, kai reikëjo atpaþinti jiems duotus akmenis.
Nors praktikos jie turi dar labai maþai, taèiau

plytø gabalëlius nuo klinèiø, dolomito ir kitø uolienø skiria puikiai! Priëmæ krikðtà ir pasakæ
priesaikas, naujokai tradiciðkai gavo atminimo
dovanëles ir buvo priimti á geologø gretas. Neabejojame, jog dauguma pakrikðtytø jaunøjø
geologø, nesvarbu á kurià pusæ pasisuktø jø gyvenimai, visada su ðypsena prisimins savo
krikðtynas bei Geologø dienà ir bûtinai joje dalyvaus ateityje.
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Kaip minëta, pirmakursiai buvo ne tik iðradingi, bet ir labai iðtvermingi. Kartu su kitø kursø studentais bei dëstytojais aktyviai dalyvavo varþybose  þaidë tinkliná, futbolà, traukë virvæ bei mëtë kulbæ.
Vakare prie iðkilmingai uþdegto lauþo buvo teikiami apdovanojimai bei skambëjo ramûs
gitaros garsai. Pagrindiná prizà, áspûdingà agatà, laimëjusi komanda nusprendë laimëjimà
padovanoti Vilniaus universiteto Gamtos mokslø fakulteto Geologijos muziejui. Lauþo ðviesos
apðviestuose ðventës dalyviø veiduose jokio
nuovargio nesimatë, tik didelis dþiaugsmas,
jog visi jie èia, Puvoèiuose, linksmai ir turiningai praleido visà dienà, tikrai papildysianèià jø
nuostabiausiø akimirkø archyvà.
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Nepastebimai greitai iðauðæs rytas atneðë
naujà dienà. Ketvirtakursiai kuo skubiau pradëjo
gaminti pusryèius: skania sriuba vaiðinosi visi
iðalkæ ðventës dalyviai. Netrukus laikrodþio rodyklë rodë vidurdiená. Teko baigti ðventæ, nuleisti vëliavà ir jà áteikti kitø metø Geologø dienos organizatoriams, ið kuriø tikimasi dar vienos puikiai suorganizuotos ðventës.
Geologø diena  labai svarbi kiekvienam tikram geologui. Per ðià ðvente tiek studentai, tiek
dëstytojai bei, þinoma, sveèiai gali pasilinksminti, pasportuoti, pasidalyti patirtimi. Geologø
ðventë palieka prisiminimà kiekvieno dalyvavusio þmogaus atmintyje.
Padëka. Organizatoriai uþ finansinæ paramà
dëkoja ðios Geologø dienos rëmëjams: UAB
GeoFirma, UAB GeoBaltic, UAB GROTA,
UAB ARTVA, UAB Geotestus, UAB Rapasta,
UAB Ingeo, UAB GJ Magma, UAB Kauno
hidrogeologija, UAB Vilniaus hidrogeologija, UAB
Fifaa Baltic tinklui T-Idëjos, UAB Media Group
Reklamos pasauliui, projektui Atostogos kaime
bei Astromineralogijos centrui Pars Fortunae.

Vilniaus universiteto inf.
I. Aukðtuolytës, M. Maslianiko, P. Ðinkûno nuotraukos.
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SEMINARAS JAUNÙJÙ GEOLOGÙ BÚRELIÙ
VADOVAMS GEOLOGIJA IR JAUNIMO
GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS
Lietuvos jaunimo turizmo centre 2011 metø
balandþio 2122 dienomis, kaip ir kiekvienà pavasará, vyko kvalifikacijos tobulinimo seminaras
Geologija ir jaunimo gamtamokslinis ugdymas. Seminare dalyvavo 18 ðalies bendrojo lavinimo mokyklø mokytojø ið Vilniaus miesto,
Ðalèininkø, Raseiniø, Klaipëdos, Anykðèiø, Jonavos, Akmenës, Vilniaus, Trakø, Plungës, Birþø, Ðiauliø, Skuodo, Ðakiø rajonø.

Ðvedijos, Baltijos dugno vietø jie yra atvilkti.
Antrasis praneðëjas klausytojø dëmesá atkreipë á paèià kieèiausià mûsø kraðte uolienà  titnagà, jo atsiradimà kreidos kloduose ir ledynø sukurtame þemës pavirðiuje, panaudojimà
akmens amþiuje. Ádomiai buvo papasakota
apie brangakmenius, jø atsiradimà, gavybà ir
panaudojimà. Visas ðias þinias bûreliø vadovai, gavæ paskaitø elektronines versijas, galës

Seminaro metu (A. Augûnienës nuotr.).

Paskaitas skaitë Gamtos tyrimø centro
Geologijos ir geografijos instituto mokslininkas
habil. dr. Valentinas Baltrûnas (Akmens kelias
á Lietuvà), doktorantas Dainius Kulbickas
(Lietuvoje randami silicitai, Gemologijos
mokslas). Pirmasis praneðëjas, remdamasis
gausiomis iliustracijomis ekrane, papasakojo
apie paprasto Lietuvos akmens gimimà mûsø
planetos gelmëse, sunkø jo kelià kartu su kontinentiniais ledynais ið tolimøjø Fenoskandijos
kraðtø. Atkreipë dëmesá á tai, kad ne visi
rieduliai yra vienodai informatyvûs, kad tik
nedidelë jø dalis parodo ið kokiø Suomijos,

perteikti jauniesiems geologams savo mokyklose.
Apie praëjusiø metø jaunøjø geologø olimpiados uþduotis kalbëjo Lietuvos geologijos muziejaus vyriausiasis fondø saugotojas  direktoriaus
pavaduotojas, jaunøjø geologø vadovas Vytautas
Puronas. Buvo diskutuota apie artëjanèios vasaros jaunøjø geologø stovyklos vietà. Nutarta, kad
ðiais metais reikia aplankyti ir giliau susipaþinti
su garsiuoju Mosëdþiu ir jo apylinkëmis Skuodo
rajone. Bet apie tai jau kitame GA numeryje.

B. Poðkienë
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AR IÖSAUGOSIME LIETUVOS
GEOLOGIJOS MUZIEJÙ?

2011 m. vasario 3 d. Lietuvos geologijos tarnyboje (toliau  LGT) ávyko pasitarimas dël Lietuvos
geologijos muziejuje (Vievyje) esanèio græþiniø kerno. Pasitarime dalyvavo Aplinkos ministerijos viceministras A. R. Zabulënas. LGT direktorius J. Mockevièius iðdëstë savo pageidavimà Lietuvos geologijos muziejuje esantá ðalies græþiniø kerno fondà (saugyklà) perduoti LGT, kadangi to reikia kuriamai
valstybinei geologinei informacijos sistemai. Pakviestø institucijø atstovai pasidalijo savo mintimis ðiuo
klausimu. Kadangi buvo iðsakyti labai prieðtaringi samprotavimai, suinteresuotø ástaigø ir organizacijø
atstovai buvo pakviesti atsiøsti á Aplinkos ministerijà savo siûlymus raðtu. Kai kuriuos ið jø þemiau ir
pateikiame (kalba netaisyta).

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai,
Aplinkos viceministrui A. R. Zabulënui
Lietuvos geologø sàjunga (toliau  LGS) atsakydama á Jûsø pasiraðytà raðtà (2011-02-15
NR.(3-1)-D8-1520) Dël Lietuvos geologijos
muziejaus apsvarstë ðá klausimà 2011-03-15
dienà sukviestame LGS tarybos posëdyje.
LGS tarybos nariai, atstovaujantieji ávairius
geologinës bendruomenës sluoksnius (mokslininkus, gamybininkus, studentus) nutarë nekeisti dar 2009 metais AM ministrui iðsiøstame laiðke (2009-05-27 Nr. 68) iðdëstytos nuomonës ir dar kartà praðo neiðdraskyti, o rasti
bûdà iðsaugoti Lietuvos geologijos muziejø,
kurá sudaro: 4,5 ha ploto mokslinë vertingø
rieduliø ekspozicija, Lietuvos geologijos mokyklos kûrëjo akad. prof. J. Dalinkevièiaus
memorialinë ekspozicija, didelis uolienø, mineralø, fosilijø, naudingøjø iðkasenø kolekcijø fondas ir jo pagrindu formuojamos ekspozicijos, taip pat unikalus Lietuvos græþiniø kerno fondas (per 144 tûkst. metrø kerno ið 1129
græþiniø, kurio vertë per 600 mln. Lt.). Visa tai

yra neákainojamas nacionalinis turtas ir labai
reikðmingas kraðto geologinës informacijos
ðaltinis, gyvybiðkai bûtinas mokslo, studijø,
praktiniø poreikiø, taip pat visuomenës ðvietimo realizavimui.
Prieð krizæ Lietuvos geologijos muziejui
paskirtos investicinës lëðos  5 mln. litø ðio
muziejaus patalpø rekonstrukcijai (ið kuriø uþ
daugiau kaip 200 000 lt. jau parengtas techninis projektas) buvo tik suspenduotos, bet
ne anuliuotos. Todël praðome Jûsø ateityje,
pagerëjus ekonominei situacijai, skirti muziejaus rekonstrukcijai numatytas investicines lëðas. Jeigu Jums atrodo, kad ðios lëðos per
didelës, tai galima bûtø projektà kruopðèiai
perþiûrëti.
Dar kartà praðome  neskaidykite Lietuvos
geologijos muziejaus.

Geologø visuomenës vardu, Lietuvos geologø
sàjungos pirmininkë dr. Rimantë Guobytë

88

Geologijos ámoniø asociacija (toliau  GÁA)
atsakydama á Jûsø pasiraðytà raðtà (2011-0215 NR.(3-1)-D8-1520) Dël Lietuvos geologijos
muziejaus mano, kad ðiame muziejuje sukauptos uolienø, mineralø, fosilijø kolekcijos turi neákainojamà muziejinæ, mokslinæ vertæ, jas bûtina iðsaugoti ateities kartoms ir sudaryti galimybæ supaþindinti kuo platesná visuomenës ratà.

Atsakydami á Jûsø raðtà DËL
LIETUVOS GEOLOGIJOS MUZIEJAUS, adresuotà GTC Geologijos ir
geografijos institutui (Nr. (3-1)-D815LO, 2011-02-15 d.), norime pateikti pasiûlymus dël tolesnio Lietuvos geologijos muziejaus (toliau 
LGM) kerno saugykloje saugomo
græþiniø kerno statuso.
LGM muziejiniø fondø kaupimas buvo pradëtas 1953 m., ðiame procese dalyvavo ávairios Lietuvos mokslinës bei gamybinës
geologinës organizacijos ir struktûros. Ðiandien muziejaus fondus sudaro mokslinë Lietuvos rieduliø ekspozicija, geologiniø
kolekcijø ir græþiniø kerno fondas, prof. akad.
J. Dalinkevièiaus memorialinës ekspozicijos
fondas, Lietuvos geologø archyvas. Visa fonduose esanti medþiaga yra apskaitoje ir inventorizuota. Minëta fondo medþiaga naudojama
muziejinei ir ðvietëjiðkai veiklai bei moksliniams
tyrimams kuriuos atlieka mûsø ðalies bei uþsienio mokslo ástaigø tyrëjai, doktorantai, geologiniø ámoniø darbuotojai.
Didelæ bei labai vertingà LGM fondø dalá sudaro græþiniø kernas, dël kurio statuso ir kilo ði
diskusija. Kernas ir geologinës kolekcijos yra
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Todël pageidaujame, kad Lietuvos
geologijos muziejus bûtø iðlaikytas
vientisas su visomis jame esanèiomis ekspozicijomis: vertingais rieduliais, akad. prof. J. Dalinkevièiaus memorialine ekspozicija bei
uolienø, mineralø, fosilijø, naudingøjø iðkasenø kolekcijø fondu, o
taip pat Lietuvos græþiniø kerno
fondu. Manome, kad muziejinëmis
vertybëmis turëtø bûti laikomi tiek
ekspozicijos, tiek ir græþiniø kernas. GÁA nuomone, Lietuvos geologijos muziejaus juridinis statusas
(kam priklausys muziejus) nëra esminis ir pritaria daugeliui 2011 m. vasario mën.
3 d. apsvarstytø pasiûlymø, su sàlyga, kad Lietuvos geologijos muziejus bus lengvai prieinamas plaèiai visuomenei, o geologiniø eksponatø pristatymas bus tobulinamas bei labiau reklamuojamas.

Geologijos ámoniø asociacijos prezidentas
dr. Saulius Gadeikis

unikalus informacijos ðaltinis, kurá tiriant gaunami duomenys apie þemës gelmes bei iðteklius,
jos geologinæ raidà (geologiniai duomenys),
naudojami ðalies mokslo ir ûkio paþangai. Istoriðkai susiklosèiusi situacija, kai græþiniø kernas
yra LGM pagrindinio fondo muziejinë vertybë,
uþtikrina jo apskaità, iðsaugojimà bei galimybæ
suinteresuotiems asmenims ir organizacijoms
juo naudotis. Siûlome minëtus objektus ir toliau
palikti LGM dispozicijoje, tuo bûdu uþtikrinant
jø prieinamumà bei ávairiapusá panaudojimà.

Gamtos tyrimø centro direktorius
habil. dr. Meèislovas Þalakevièius
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Lietuvos græþiniø kernas yra saugomas Vievio kerno saugykloje. Èia sukaupta per 140 000
metrø kerno, dideli kerno uolienø mëginiø rinkiniai, paleontologinës kolekcijos. Vien kerno
vertë, skaièiuojant pagal græþimo sànaudas sudaro 0,51 mlrd. litø. Pastaraisiais deðimtmeèiais geologiniø tyrimø, ypaè græþimo apimtys
labai sumaþëjo, dël jø didelës kainos, todël
naujø geologiniø faktiniø duomenø gaunama
labai nedaug. Tuo tarpu poreikis geologinei informacijai vystantis fundamentaliajam bei taikomajam mokslui, sprendþiant pramonës ir
energetikos plëtros klausimus, vertinant jos poveiká aplinkai, alternatyviø energijos ðaltiniø
naudojimo galimybes, aplinkos ir sveikatos apsaugos, teritorijø planavimo, stichiniø nelaimiø
prevencijos ir kitus klausimus lieka ir auga, tiek
kokybiniu, tiek kiekybiniø poþiûriu. Visais ðiais
atvejais kernas yra bûtinas þiniø ðaltinis, ypaè
kai jos gaunamos panaudojant anksèiau netaikytus ðiuolaikinius tyrimo metodus.
Todël kernas yra nacionalinë vertybë, kuri
bûtina geologijos mokslui ir praktikai, o geologija yra bûtina veiklos sritis mûsø valstybëje.
Ðiuo metu kernas turi Geologijos muziejaus
fondø statusà ir LR Muziejø ástatymas yra vienintelë ástatyminë ðios nacionalinës vertybës
apsauga.
Pagal pirminæ þemës gelmiø ástatymo redakcijà kernas buvo laikomas Valstybinës geologijos informacijos sistemos dalimi, kuria rûpintis privalëjo Lietuvos geologijos tarnyba. Buvo átvirtinta ir visø þemës gelmiø naudotojø pareiga tiekti kernà saugyklai, tai yra valstybei,
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kaip þemës gelmiø savininkei. Taèiau vëliau,
LGT vadovø iniciatyva ta nuostata buvo pakeista ir ðiuo metu kernas nepriklauso Valstybinei
geologijos informacinei sistemai, o kerno tiekimas Valstybei nëra privalomas. Taip pat kernas neteko ir teisinës apsaugos pagal ðá ástatymà. Be to rûpinimasis kernu, jo prieþiûra ir
tvarkymas niekada nebuvo LGT dabartinës administracijos atsakomybë.
Kerno saugykla ir Lietuvos geologijos muziejus ðiuo metu sudaro vieningà dariná tiek administraciniu, tiek teritoriniu, tiek techniniu poþiûriu. Tos paèios teritorijos ir patalpø priskyrimas skirtingai administracinei priklausomybei
trukdytø jø naudojimui ir jose atliekamai veiklai. Bet svarbiausia, kad netekusi muziejaus
fondø statuso kerno saugykla netenka ir ástatyminës apsaugos.
Ðiomis sàlygomis nëra garantijos, kad kerno saugykla ir jos teritorija, esanti labai patogioje padëtyje Vievyje, negali bûti panaudota
kitiems tikslams, nesusijusiems nei su kernu,
nei su muziejumi. Todël dabartinës Aplinkos
ministerijos ir LGT vadovo pastangos atskirti
kerno saugyklà nuo Lietuvos geologijos muziejaus kelia grësmæ kerno saugyklai, jo apsaugai ir naudojimo galimybëms. Kerno saugyklos perdavimas LGT galëtø bûti svarstomas tik
átvirtinus kerno valstybinæ apsaugà þemës gelmiø ástatyme.

VU GMF Geologijos ir mineralogijos
katedros vedëjas prof. dr. Petras Ðinkûnas,
prof. dr. Gediminas Motuza
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Kadangi dalyvavau 2011-02-03 d. pasitarime Lietuvos geologijos tarnyboje dël Lietuvos
geologijos muziejaus fondø ir esu pakviestas
pateikti siûlymus raðtu, todël þemiau pateikiu tokius savo samprotavimus.
1. Nors Lietuvos geologijos muziejus (toliau  LGM) oficialiai buvo áteisintas kaip valstybinis muziejus ir áregistruotas Kultûros ástaigø registre tik 2000 m., taèiau jo muziejiniø fondø kaupimas tuometiniame Geologijos ir geografijos institute buvo pradëtas dar 1953 m. Ðiandien muziejaus fondus sudaro mokslinë Lietuvos rieduliø ekspozicija (4 ha plote), geologiniø kolekcijø ir græþiniø kerno fondas, prof.
akad. J. Dalinkevièiaus memorialinës ekspozicijos fondas, Lietuvos geologø archyvas.
LGM lankytojams skirtose ekspozicijose eksponuojama tik 25 % visø eksponatø, kas yra
bûdinga visiems Lietuvos muziejams. Su neeksponuojama fondø dalimi dirba muziejininkai, rengdami naujas ekspozicijas ar mokomàsias kolekcijas, taip pat moksliniø projektø vykdytojai, doktorantai, geologiniø ámoniø, aukðtøjø mokyklø ir ðvietimo darbuotojai. Visa fonduose esanti medþiaga yra apskaitoje ir inventorizuota. Metø bëgyje netolygus LGM ekspozicijø lankymas bei naudojimasis fondais sudaro sàlygas nedideliam darbuotojø kolektyvui atlikti visas paslaugas lankytojams ir klientams, taip pat LGM fondø, inþineriniø tinklø ir
teritorijos prieþiûros darbus.
2. Valstybinë lietuviø kalbos komisija yra
iðaiðkinusi, kad græþiniø kernas ir kolekcijos nëra laikytini duomenimis. Pagal LR þemës gelmiø
ástatymà (3 str.) duomenys apie þemës gelmes
(geologiniai duomenys)  tai naudojant þemës
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gelmes gauti visi pirminiai duomenys apie
græþiniø kernà, mëginius, fosilijas, uolienø ir
mineralø rinkinius, jø
savybiø tyrimus, taip
pat jø apibendrinimo
rezultatai. Visa ði informacija didþiausia dalimi jau yra Lietuvos
geologijos tarnybos
geologijos fonde  dideliame ir vertingame
archyve. Visà naujesnæ
informacijà visada galima gauti ið LGM, kaip
ir kitø kernà bei kolekcijas tirianèiø ástaigø.
Tuo bûdu, kernas ir geologinës kolekcijos tëra
tik informacijos neðëjas (ar ðaltinis), toks pat,
kaip ir geologinius sluoksnius atidengiantis
upës skardis (daþnai gamtos paminklas), poþeminio vandens versmë, naudingos iðkasenos
karjeras ir panaðiai. Tad kalbëti apie kerno ir kolekcijø (kaip fiziniø objektø) reikalingumà kuriamai geologinei informacijos sistemai, tuo labiau
jø atskyrimà nuo muziejaus negalima. Pagaliau
þinoma, kad yra pradëtas Lietuvos integralios
muziejø informacinës sistemos diegimas, o LR
þemës gelmiø ástatyme (24 str.) numatyta galimybë, kad valstybinës geologinës informacijos
sistemos dalimi gali bûti ir kitø valstybiniø informacijos sistemø sudëtinës dalys.
3. Mintis sujungti kelis gamtinio profilio
muziejus á vienà stambesná turi gerø pavyzdþiø JAV ir Vakarø Europoje, kur jie yra labai
gerai finansiniu bei technologiniu poþiûriu aprûpinti ir nëra geografiðkai iðskaidyti. Todël,
dabartinëje sunkmeèio situacijoje reikia tæsti
visus pradëtus investicinius patalpø renovavimo projektus, ieðkoti papildomo finansavimo ðaltiniø, o prie Aplinkos ministerijos sudaryti AM Muziejø tarybà, á kurios sudëtá áeitø AM
vadovybës, visø AM muziejø, Kultûros ministerijos, Lietuvos muziejø asociacijos, mokslo
ir studijø, kitø institucijø atstovai. Ði taryba
svarstytø iðkilusias muziejams problemas ir
siûlytø AM vadovybei galimus sprendimus
muziejø veiklos plëtojimo bei koordinavimo
klausimais.

GTC Geologijos ir geografijos institutas,
Vilniaus pedagoginio universiteto profesorius
habil. dr. Valentinas Baltrûnas

