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Rodos, visai neseniai rašėme straipsnį apie 
25-metį švenčiančią „Grotą“ („Geologijos aki-
račiai“, 2016, nr. 2, p. 24–28), o štai prabėgo 
penkeri metai ir šiuo išskirtiniu vardu1 pasi-
vadinusi įmonė švenčia savo trisdešimtmetį! 
Tada įžangoje išsakėme mintį, jog „regis, vi-
siems įprasta, kad paklaustas, kas bus po de-
šimties ar dvidešimties metų, žmogus atsako 
nerimtai, su tam tikra humoro doze, kadangi 
laiko tarpsnis atrodo neišpasakytai tolimas. 
Visai kitaip pašnekovas pasakys apie jau pra-
bėgusius dešimt metų… „Rodosi, tai buvo tik 
vakar…“, – ištars su atodūsiu.“ Mintis apie ne-
pastebimą laiko tėkmę niekur nedingo, netgi 
atvirkščiai – bėgant metams šis jausmas tik 
stiprėja… 

1 Grota (it. grotta) – tai platus ir negilus horizontalus urvas skliautiškomis lubomis, abrazijos veikiamo jūros kranto ar 
ledyno liežuvio niša, iš kurios teka tirpsmo vanduo. Plačiąja prasme – tai natūraliai uolienose susidaręs urvas.

Kai pagalvoji, per tas tris dešimtis prabėgu-
sių įmonės metų neatsirado jokio atotrūkio –  
nei laiko, nei minčių, nei siekių požiūriu… 
Žmogaus gyvenime – tai jaunystė, praside-
dantis aukso amžius: jau pasirinktas gyveni-
mo kelias, suvoktos vertybės, galbūt jau atlikta 
ir nemažai svarbių darbų. Na, o įmonei, priva-
čiam verslui – tai jau solidus amžius. 

O viskas prasidėjo praėjusio amžiaus de-
vintojo dešimtmečio pabaigoje ir dešimtojo 
pradžioje, kai Lietuvoje vyko politiniai, socia-
liniai, ekonominiai ir žmonių sąmonės virsmo 
reiškiniai, palikę gilų ir neišdildomą įspūdį. 
Tuomet buvome jauni, tik kelerius ar keliolika 
metų padirbėję gamyboje, įgavę šiek tiek pro-
fesinės praktinės patirties, ir, sakyčiau, geriau 
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Smagus „Grotos“ kolektyvas švenčia įmonės dešimtmetį, 2001 m. J. Kaduškevičiaus nuotraukos
The fun team of “Grota“ celebrates its tenth anniversary in 2001
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už savo mokytojus ir vadovus matantys gamy-
bos organizavimo trūkumus, žinantys darbo 
efektyvumo gerinimo kelius ir būdus. Mums 
buvo lengviau suvokti visas sovietinę sistemą 
užgriuvusias pertvarkas, o gal net ir visišką jos 
suirimo galimybę. 

Vyresniajai kartai, ant savo pečių pa-
tyrusiai pokario socialinį ir fizinį smurtą, 
persekiojimus ir bausmes vien už žodį, ne-
atitinkantį „šlovingosios partijos“ politikos, 
mintis apie galimybę ką nors esmingai keisti 
buvo nesuprantama ir bauginanti. Bent jau 
daugeliui. Ir ne dėl to, kad jie prijaustų senajai 
tvarkai. Tiesiog per kelis gyvenimo sovietijo-
je dešimtmečius tas jausmas buvo labai giliai 
įsigėręs. 

Atmintin įstrigo Lietuvos gyventojų (tuo-
met dar gyventojų – ne piliečių…) parašų po 
reikalavimu išvesti iš Lietuvos sovietinę ka-
riuomenę rinkimo akcija, kurią, įsismarkavus 
pertvarkai, organizavo Lietuvos laisvės lyga, 
o gal ir dar keletas organizacijų. Tuometinės 
darbovietės – Vilniaus hidrogeologijos ekspe-
dicijos (VHE) padalinio bendrajame kamba-
ryje mes, organizatoriai, ant stalo padėjome 
parašų rinkimo lapus ir pastatėme Lietuvos 
trispalvę vėliavėlę – kas norite, prieikite ir 

pasirašykite. Ir ne visi išdrįso… Reikėjo pa-
aiškinimų ir padrąsinimų. Tuometinis mūsų 
padalinio – hidrogeologinės partijos vyriau-
siasis hidrogeologas paklausė: „Tai kas gi čia 
iš to bus, ko jūs (jaunime) siekiate?“. Sakau: 
„Šefe (taip į jį kreipdavomės), bus laisva Lie-
tuva! Būsime nepriklausomi!“. „Vaikai, vaikai, 
jūs gal išprotėjote… Ką jūs prieš tokią galybę 
(Sovietų Sąjungą) galite padaryti“, – teištarė. 
Bet pasirašė. Kad ir abejodamas. Viduje, labai 
giliai paslėpęs, tą viltį turėjo gyvą… 

Atėjo devyniasdešimtieji… Lietuvoje 
kunkuliavo gyvenimo pertvarkos, naujovių 
netrūko ir geologijoje. Tuometinės mūsų 
valdžios (Geologijos valdybos) pavedimu 
ėmėme valyti Vilniaus naftos produktų 
bazėje ir jos apylinkėse naftos produktais 
užterštą gruntinį vandenį, stengdamiesi 
nuo užteršimo apsaugoti Neries slėnyje įsi-
kūrusias vandenvietes. Man pavedė šiems 
darbams vadovauti ir tik pristatydamas 
pirmuosius jo rezultatus sąjunginėje hidro-
geologų konferencijoje Taškente sužinojau, 
kad esame pirmieji Sovietų Sąjungoje ėmęsi 
tokio darbo. Žinoma, lengva nebuvo – daug 
kas nauja, nežinoma, nesuprantama, bet 
kartu ir stiprus impulsas domėtis, pažinti  

„Grotos“ kolektyvas prie Nemunėlio slėnio Muoriškių atodangos, 2021 m.
“Grota“ team at the Muoriškiai outcrop of the Nemunėlis Valley, 2021
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ir imti taikyti naujoves. Su panašiais iššūkiais 
susidūrė ir kiti kolegos. Vis dažniau tarp ar-
timiau bendraujančių ėmė sklandyti min-
tis – gal galime tai daryti savarankiškai, be 
įmonės vadovybės „parašo“, kitaip sakant –  
steigti UAB‘ą (uždarąją akcinę bendrovę). 
Taip mums besvarstant, vieną dieną apsi-
lankė neseniai į pensiją išėjęs ilgametis eks-
pedicijos vyriausiasis inžinierius dr. Jonas 
Algirdas Misiūnas. Jis ir sako: „Kuriu firmą 
ir turiu darbo, gal galite padėti jį padaryti?“. 
Pasiaiškinę, kokį darbą jis turi mintyje, su-
pratome, kad kaip tik tai, apie ką galvojame 
ir mes, – savarankiška veikla inventorizuo-
jant ir tiriant potencialius taršos židinius. 
Sakome: „Padėti galime, bet mes ir patys 
planuojame veikti šioje srityje.“ „Tai veikime 
kartu“, – atsakė J. A. Misiūnas. Taip ir pradė-
jome… Iš pradžių epizodiškai, būdami dar ir 
VHE darbuotojais, o nuo 1993-iųjų pradžios –  
jau visiškai savarankiškai. 

Geologinėje srityje „Grota“ viena pirmų-
jų žengė labai svarbius ryžto, vizijų, planų, 
noro dirbti ir tobulėti kupinus savarankiš-
kos veiklos žingsnius, išlaikydama nuolatinį 
tikslą – augti ir tapti patikima įmone, į kurią 
žmonės norėtų kreiptis pagalbos. Per trisde-
šimt veiklos metų iš mažos bendrovės, ku-
rioje dirbo penki geologai, ji išaugo į plataus 
profilio įmonę. Šiuo metu bendrovėje dirba 
31 aukštos profesinės kvalifikacijos darbuo-
tojas: 13 moterų ir 18 vyrų, kurių jauniau-
siam – 23, o vyriausiam – 75 metai. Didžioji 
jų dalis (77 %) turi aukštąjį išsilavinimą:  
47 % – geologų, 16 % – chemikų, 14 % – 
mik robiologų, aplinkos inžinierių ir kt. 
Keturi jų – geologijos, chemijos ir mikrobi-
ologijos mokslų daktarai.

UAB „Grota“ atliko daug įvairių geologi-
nių, ekogeologinių ir hidrogeologinių dar-
bų, o užterštos geologinės aplinkos valymas, 
požeminio vandens, jo kokybės tyrimai ir 

Trisdešimtmetė „Grota“ stiprybės semiasi iš tūkstantmečio Stelmužės ąžuolo, 2021 m.
Thirty-year-old “Grota‘s“ strength is derived from the millennium Stelmužė oak
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užteršimo rizikos neutralizavimas visada 
buvo, yra ir bus prioritetinė bendrovės vei-
kla. Įmonė tyrė ir stebėjo skirtingus Lietuvos 
objektus: vandenvietes, sąvartynus, fermas, 
degalines, naftos bazes, ūkio subjektų teri-
torijas ir kt. bei atliko požeminio, paviršinio 
ir geriamojo vandens, nuotekų, dirvožemio, 
grunto ir dugno nuosėdų (dumblo) laborato-
rinius cheminius tyrimus.

Sukaupta didelė patirtis ir būtų galima 
kalbėti apie daug įdomių ir svarbių dalykų, 
bet šiandien geologinės bendruomenės dė-
mesį norėtųsi atkreipti tik į vieną jų – Že-
mės gelmėse vykstančius svarbius procesus, 
kurie, mūsų manymu, ateityje gali turėti 
reikšmingą negatyvų poveikį geriamojo po-
žeminio vandens išteklių kokybei. Neišven-
giamai mums reikės tuos procesus geriau 
pažinti, išmokti valdyti ir nuo jų apsisaugoti. 

Pirmiausia būtina atkreipti dėmesį į 
gėlo ir mineralizuoto vandens storymes ski-
riančių Žemės sluoksnių sandarumą ir šių 
storymių hidraulinio sujungimo gręžiniais 
problematiką – ji ėmė ryškėti, atliekant lo-
kalius, kompleksinius natūralaus minerali-
nio vandens gavybos galimybių vertinimus, 
įvairių įmonių išgręžtų individualių gręžinių 
vandens kokybės tyrimus ir pan. Tai ypač ak-
tualu vietovėse, kur prieš kelis dešimtmečius 
atlikti intensyvūs giluminio geologinio žval-
gymo darbai. Kyla įtarimas, kad gilieji gręži-
niai, kertantys gėlo ir mineralizuoto vandens 
storymę, likviduoti nekokybiškai ir sūrimas 
užteršė gėlo vandens sluoksnius. Tokių pa-
žeidimų pavojus, deja, visada išlieka, nors 
gręžinių įrengimo technologija ir numato 
tam tikras konstrukcines, geologinių sluoks-
nių uždarumą bei gręžinio integralumą 
užtik rinančias priemones. Taip gali atsitikti 
dėl gręžimo technologijos ir gręžinio įrengi-
mo reikalavimų pažeidimo, vamzdžių koro-
zijos, cementavimo kokybės, eksploatavimo 
režimo ir kt. priežasčių. Gręžiniai gali tapti 
tiek dėl gamtinių veiksnių, tiek dėl žmogaus 
veiklos įtakos atsiradusių aukšto pralaidumo 
į Žemės gelmes arba iš jų į paviršių taškais. 
Situacija dar labiau komplikuotųsi dėl neto-
liese esančių gamtinių Žemės sluoksnių lūžių 

ar uolienų plyšiuotumo. Naujais migracijos 
keliais pasinaudojęs sūrymas ar gręžinio pra-
plovimo skystis gali patekti į aukščiau slūg-
sančius vandeninguosius sluoksnius, o kai 
kada, esant palankioms sąlygoms, pasiekti 
net ir žemės paviršių. Potencialiai ši proble-
ma gali kilti ir natūralių hidrogeocheminių 
anomalijų rajonuose, įrengus ten geotermi-
nius gręžinius. Pavyzdžiui, tokia kelių kilo-
metrų pločio anomalija, kai sūrus vanduo 
aptinkamas jau 80–100 m gylyje, driekiasi 
per Vilnių ir jo apylinkes, kur vyksta inten-
syvios statybos su įrengiamomis geoterminė-
mis jėgainėmis.

Geologų bendruomenė – viena mažiau-
sių Lietuvoje ir mūsų veiklos rezultatai ilgą 
laiką buvo mažai pastebimi. Tačiau šiuo 
metu vis dažniau viešai kalbama apie geo-
logijos taikomąją sritį: šalies aprūpinimą 
kokybišku giluminiu geriamuoju vandeniu 
ir naudingosiomis iškasenomis, geologinių 
žinių poreikį statant įvairios paskirties sta-
tinius ir įrengiant nuo neigiamų geologinių 
procesų ir reiškinių apsaugančias inžinerines 
priemones. 

„Moki žodį – žinai kelią“ – sako liaudies 
išmintis. Žmogaus mąstymas, veikla ar net 
jausena priklauso nuo žinojimo – pirmiausia 
turi žinoti, ko nori, ir tik tada pradėti veikti. 
Dar pridėjus darbštumą, atkaklumą, kryptin-
gumą – sėkmė neišvengiama. Labai dažnai 
klystame manydami, kad dideli ir reikšmingi 
darbai reikalauja daug fizinių ir intelektinių 
pastangų bei materialinių išteklių. Iš tiesų 
viskas daug paprasčiau, tereikia siekius pa-
versti kasdieniu kryptingu darbu. Jis tampa 
ne toks sunkus ir labiau įkvepiantis, kai turi 
motyvą. Ir nesvarbu kokį – norą perteikti ži-
nias ar džiaugtis pasiekimais, gaunamą emo-
cinį pasitenkinimą ar pelną, bendravimą su 
kolegomis ar jausmą, kad padarysi pasaulį 
geresnį. Mūsų kolektyvui svarbiausia geras 
psichologinis klimatas darbe, bendras užsi-
brėžto tikslo siekimas ar po ilgų ir sunkių pa-
stangų pasiektas rezultatas. Į priekį mus veda 
geri klientų, institucijų, kolegų atsiliepimai 
ir padėkos. Tai lyg įrodymas, kad pasirinktas 
teisingas kelias.
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