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TRADICINĖJE GEOLOGŲ DIENOS KONFERENCIJOJE ĮTEIKTI
ANTANO GIEDRAIČIO GEOLOGIJOS FONDO APDOVANOJIMAI

Konferencija tradiciškai pradedama Lietuvos himnu. A. Uktverio nuotraukos
The conference traditionally begins with the Lithuanian anthem

Geologijos įmonių asociacija (GĮA) tradiciškai kasmet Vilniuje rengia konferenciją
Geologų dienai pažymėti. Pagaliau po dvejų
metų pertraukos šiemet ji įvyko be jokių atidėliojimų ir suvaržymų – balandžio 21-ąją,
prieš pat minėtinos dienos savaitgalį. Daugiau kaip šimtas konferencijos dalyvių ir svečių klausėsi Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro Simono Gentvilo kalbos apie ministerijos darbų gaires artimiausiais metais
ir sveikinimo visai geologų bendruomenei.
Prie jo prisidėjo ir kitų, geologams giminingų asociacijų atstovai bei buvę Lietuvos Seimo nariai, profesinės šventės proga palinkėję
naujų idėjų ir sėkmingo jų įgyvendinimo.
Konferenciją pradėjo pats vyriausias jos
dalyvis – prof. habil. dr. Juozas Paškevičius.
Renginio dalyvius pasveikino Vilniaus universiteto (VU) Chemijos ir geomokslų fakulteto
(ChGF) prof. Aivaras Kareiva, Lietuvos geologų sąjungos (LGS) pirmininkė Vaida Šeirienė,
Karjerų asociacijos pirmininkė Vyda Gasiūnienė ir kt. Pranešimą „Lietuvos Žemės gelmių
turtai – jų tvaraus naudojimo ir reguliavimo

iššūkiai ir siekiai“ pristatė Lietuvos geologijos
tarnybos (LGT) direktorius Giedrius Giparas,
o apie geologijos verslo požiūrį į jo veiklos reguliavimą bei santykius su kontroliuojančiomis institucijomis kalbėjo GĮA vadovas Saulius
Gegieckas. VU ChGF darbuotojai doc. dr. Donatas Kaminskas ir doc. dr. Gintaras Žaržojus
papasakojo apie kasdienius iššūkius rengiant

Prof. Juozas Paškevičius
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Garbės ženklo „Auksinis geologo plaktukas“ 2022 m. laureatai. Iš kairės: V. A. Januška, E. Rudnickaitė, J. A. Puronienė,
J. Laškovas, V. Korkutis, A. A. Klimas, D. Užpalis ir Antano Giedraičio geologijos fondo valdybos pirmininkas
S. Gegieckas.
“Golden Geologists Hammer“ – the Honor sign of Lithuanian geologists. The laureates of 2022 years from the left:
V. A. Januška, E. Rudnickaitė, J. A. Puronienė, J. Laškovas, V. Korkutis, A. A. Klimas, D. Užpalis and Chairman of the
Board of the Fund – S. Gegieckas

geologijos specialistus, o UAB „Minijos nafta“
atstovas Ignas Vaičeliūnas perskaitė labai įdomų pranešimą apie naftos ir kitų energetinių
išteklių gavybos realijas ir perspektyvas atsižvelgiant į šių dienų poreikius.
Antroji konferencijos dalis buvo skirta Antano Giedraičio geologijos fondo (toliau – Fondas) veiklai. Priminsiu, kad jo steigėjai – 1996 m.
už monografiją „Lietuvos geologija“ Lietuvos
mokslo premija apdovanoti garbūs mokslininkai: Vytautas Juodkazis, Algimantas Grigelis,
Valentinas Kadūnas, Vytautas Narbutas, Juozas
Paškevičius ir Povilas Suveizdis. 2020 m. Fondas
įsteigė garbės ženklą „Auksinis geologo plaktukas“, kuris kasmet įteikiamas ypač pasižymėjusiems geologų bendruomenės nariams.
Konferencijoje pristatytas Fondo valdybos sprendimas dėl 2022 m. šio garbės ženklo
suteikimo trijose nominacijose: 1. „Už ypač
reikšmingą ilgalaikę geologijos mokslo, mokymo ar gamybinę veiklą“ – apdovanoti geologai
Viktoras Kemėšis, Vytautas Antanas Januška,
dr. Vincentas Korkutis ir dr. Jevlampijus Laškovas; 2. „Už reikšmingą geologijos viešinimą,
populiarinimą ir jaunimo ugdomąją veiklą“ –
apdovanotos mokytoja Janina Anastazija Puronienė ir geologė dr. Eugenija Rudnickaitė; 3.
„Už mokslo ir technologijų plėtojimą versle,
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didinant Lietuvos geologijos inovacinį potencialą ir konkurencingumą“ – apdovanoti
geologai Donatas Užpalis ir habil. dr. Antanas
Algirdas Klimas. Laureatams garbės ženklus
įteikė Fondo valdybos pirmininkas S. Gegieckas, jiems skirtos gėlės ir kolegų plojimai bei
trumpas koncertas.
Konferencijoje kalbėta ir apie geologo Antano Giedraičio 175-ųjų gimimo metinių paminėjimo programą, kurią pristatė šiai progai
sudaryto komiteto pirmininkas geologas dr.
Jonas Satkūnas. Paruošiamieji darbai siekiant
atnaujinti ir sutvarkyti A. Giedraičio ir jo artimųjų kapavietę bei Karvio miestelio centre pastatyti informacinį stendą jau vyksta. 2023 m.
planuojama organizuoti konferenciją, išleisti
jos pranešimų leidinį ir surengti ekskursiją po
žymaus geologo gyvenimo ir veiklos vietas bei
pakabinti atminimo lentą ant senojo artezinio
gręžinio bokštelio (Savanorių pr. 1, Vilnius).
Šia proga Lietuvos geologų sąjunga
„Swedbank“, AB, atidarė specialią sąskaitą
Nr. LT217300010171289650 ir kviečia aktyviai prisidėti prie pirmojo profesionalaus
Lietuvos geologo jubiliejaus paminėjimo.

Saulius Gegieckas,

Geologijos įmonių asociacija

