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LIETUVOS GEOLOGŲ SĄJUNGOJE

KAS SKATINA GEOLOGUS NESUSTOTI?
XXXII LIETUVOS GEOLOGŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS

Lietuvos geologų sąjungos XXXII suvažiavimas. A. Baltutytės nuotr.
XXXII Congress of the Lithuanian Geological Society

Įsisiautėjusi pandemija sutrikdė įprastą
kasmet vykusių Lietuvos geologų sąjungos
(LGS) suvažiavimų eigą, 2020 m. jis organizuotas nuotoliniu būdu. 2021 m. lapkričio
26 d. viešbutyje „Panorama“ Vilniuje LGS
XXXII suvažiavimas vėl vyko gyvai, žinoma,
laikantis visų saugumo reikalavimų. Į jį atvyko 64 LGS nariai ir 6 svečiai, dar 34 nariai
stebėjo renginį nuotoliniu būdu.
Suvažiavime svečiavosi Lietuvos mokslų
akademijos (LMA) Teodoro Grotuso fondo
valdybos pirmininkas prof. habil. dr. Aivaras Kareiva. Fondo vardu jis pasveikino
renginio dalyvius ir nudžiugino T. Grotuso
medalius įteikdamas dviem žymiems geologams – prof. habil. dr. Juozui Paškevičiui (už
geologijos ir paleontologijos mokslų plėtrą)
ir habil. dr. Algirdui Klimui (už požeminio

vandens tyrimus bei hidrogeologijos mokslo
plėtrą).
Pasveikinę gausų būrį jubiliatų, suvažiavimo dalyviai balsavo už LGS valdybos pasiūlytus naujus garbės narius. Jais tapo dr. Ginutis
Juozapavičius, dr. Eugenija Rudnickaitė, Antanas Marcinonis ir dr. Gražina Skridlaitė. Plojimais pasveikinti daktaro disertacijas apgynę
kolegos Saulius Lozovskis, Darja Dankina,
Ana Katažyna Čikon-Pupienis (Anna Katarzyna Cichon-Pupienis), Laurynas Šiliauskas ir
Laura Gedminienė. Už nuoširdų darbą padėkota buvusiai VšĮ „Geologijos akiračiai“ direktorei Agnei Venckutei-Aleksienei ir žurnalo
„Geologijos akiračiai“ vyriausiajai redaktorei
Ingridai Bagdanavičiūtei. Geologijos įmonių
asociacijos ir Antano Giedraičio fondo valdybos pirmininkas Saulius Gegieckas paragino
Geologijos akiračiai ♦ 2022 Nr. 1–2

68
teikti geologų kandidatūras garbės ženklui
„Auksinis geologo plaktukas“ gauti.
Suvažiavimo pranešimų dalį pradėjo
prof. habil. dr. Valentinas Baltrūnas, priminęs apie išskirtinį jubiliejų ir pristatęs pranešimą „Geologijos ir geografijos instituto
80-ies metų kelias“. Jis apžvelgė instituto raidą, pabrėždamas, kad jo kūrimasis tiesiogiai
susijęs su LMA įkūrimu 1941 m. pradžioje.
Nors ambicingus geologų planus sujaukė
hitlerinės Vokietijos okupacija ir prasidėjęs
karas, o vėliau – dažna instituto pavaldumo
kaita bei įvairios reorganizacijos, tai nesutrukdė jam gyvuoti iki šių dienų, tiesa, jau
Gamtos tyrimų centro sudėtyje.
Suvažiavimo darbą tęsė geologinių įmonių
atstovai. UAB „Grota“ direktorius A. Marcinonis pristatė pranešimą „Trys dešimtys metų
geologijos verslo kelyje. Kas skatino juo eiti
ir nenusivilti“. Jis priminė įmonės jubiliejų
ir pabrėžė, kad tai viena pirmųjų geologinių
įmonių nepriklausomoje Lietuvoje, oficialią
veiklą pradėjusi 1991-aisiais. Pranešėjas kalbėjo apie sėkmingai „Grotos“ veiklai įtakos
turėjusius veiksnius, vykdant įvairius geologinius, ekogeologinius ir hidrogeologinius
darbus. Pirmiausia tai darbuotojų profesionalumas – įmonėje daug specialistų, turinčių universitetinį geologinį išsilavinimą, o jų
tobulėjimas nuolat skatinamas – dalyvaujama profesinėse konferencijose ir įvairiuose
motyvaciniuose renginiuose, seminaruose,
stažuotėse. Taip pat siekiama palaikyti puikią darbinę atmosferą, skatinamas atsakingas
požiūris į klientus. A. Marcinonis pabrėžė, kad vienas svarbiausių išorinių, tiesiogiai nuo įmonės veiklos nepriklausančių
veiksnių – naujų reglamentų, standartų ir
kintančio požiūrio į supančią gamtinę
aplinką bei jos taršos problemas atsiradimas, taip pat užsakomųjų ekogeologinių
tyrimų augimas.
UAB „Geotestus“ direktorius dr. Saulius
Gadeikis pristatė pranešimą „Inžineriniai
geologiniai tyrimai (IGT) Lietuvoje – 20-ies
metų retrospektyva“. Apžvelgdamas IGT istoriją jis išskyrė keletą svarbiausių raidos
etapų, pabrėžė banguotą IGT populiarumą,
Geologijos akiračiai ♦ 2022 Nr. 1–2

LIETUVOS GEOLOGŲ SĄJUNGOJE
kuris tiesiogiai susijęs su valstybės ekonomika: daugėja statybų, daugiau ir IGT, o
ekonominių nuosmukių metu IGT skaičius
sumenksta. Dabartinį šių tyrimų klestėjimą
veikia išaugęs užsakomųjų darbų kiekis ir
padidėjęs inžinerinės geologijos specialistų
poreikis.
Su didele atida suvažiavimo dalyviai klausėsi Vilniaus universiteto prof. Andrej‘aus
Spiridonov‘o pranešimo „Islandija-2021 –
ekstremalių gamtinių reiškinių laboratorija“.
Jis pažymėjo, kad straipsniai moksliniuose
leidiniuose mažai prisideda prie geologijos
populiarinimo visuomenėje. Tam, kad žmonės suprastų, kuo šiandien užsiima ir kokių
laimėjimų pasiekė geologai, ką naujo jie gali
pasakyti apie mūsų Žemę ir joje vykstančius
procesus, reikalingos kitokios priemonės.
Viena jų – dalyvavimas įvairiuose mokslo
populiarinimo projektuose. A. Spiridonov‘as
supažindino su projektais „Planeta ant delno“ ir „Mokslo sriuba“, kuriuose dalyvaujant
jam teko pabuvoti šalia Islandijos ugnikalnių. Apie šiuo metu saloje vykstančius geo
loginius procesus pasakoja ekspedicijos
metu užfiksuoti kadrai, tapę kelių dalių filmu
(prieigos internete: https://youtu.be/6_6Tswsjfgs; https://youtu.be/vYbFRP8JM9M;https://youtu.be/fhKqTtKiyFg). Pranešėjas
paragino geologų bendruomenę aktyviau dalyvauti visuomenės švietime, o įmones – prisijungti prie šviečiamųjų projektų vykdymo
ir finansavimo. Anot profesoriaus, glaudus
mokslininkų ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas galėtų visuomenei sukurti nuostabių produktų, kurie lemtų platesnį požiūrį
į geologiją ir paskatintų jaunąją kartą rinktis
šią specialybę.
Kartu pažiūrėję minėto filmo ištraukas,
vėliau su ta pačia pakilia nuotaika klausėmės
Keistuolių teatro aktoriaus, dainuojamosios
poezijos atstovo Andriaus Kaniavos atliekamų dainų. Suvažiavimas baigėsi jaukiu vakarojimu ir nuoširdžiu kolegų bendravimu,
kurio taip stipriai buvome išsiilgę.
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