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SVARBIŲ TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ SUKAKTYS
Jonas Satkūnas, kurio buvo paprašyta geologų bendruomenei priminti
svarbių tarptautinių organizacijų sukaktis, ir pats šiemet švenčia gražų jubiliejų. Gimė jis 1962 m. gegužės 27 d.
Molėtuose. 1985 m. baigė Vilniaus universitetą (VU), kur įgijo hidrogeologo
ir inžinieriaus geologo specialybę.
1985–1989 m. dirbo Kompleksinėje geologinės žvalgybos ekspedicijoje geologu, skyriaus vadovu. 1993 m. apgynė
geologijos mokslų daktaro disertaciją
„Rytų Lietuvos tarpledynmetinių nuosėdų slūgsojimo sąlygos, sandara ir
formavimosi ypatybės“. Lietuvos geologijos tarnyboje (LGT) nuo 1989 m.
dirbo skyriaus, programų vadovu, nuo
1993-iųjų – direktoriaus pavaduotoju,
2014–2018 m. direktoriumi, šiuo metu
yra LGT vyriausiasis patarėjas. 1993 m.
pradėjo dėstyti VU.
J. Satkūnas – INQUA-SEQS (Europos kvartero stratigrafijos komisija)
tarybos narys (1995–1998 m.), nuo
1998-ųjų – ProGEO (Europos asociacija geologinio paveldo išsaugojiJonas Satkūnas. M. Kaminsko nuotr.
mui) Šiaurės Europos darbo grupės
vadovas. Nuo 1994-ųjų jis aktyviai
dalyvavo ar vadovavo kai kurių IUGS
(Tarptautinė geologijos mokslų sąjunga) komisijų veiklai: „Geologijos mokslai aplinkosauginiam planavimui“ (COGEOENVIRONMENT) – narys (2000–2004 m.), „Geoindikatoriai“ –
darbo grupės vadovas (2000–2006 m.), „Tarptautinės sienos ir ekogeologinis bendradarbiavimas“ (IBC) – darbo grupės vadovas (2002–2008 m.), „Geomokslai aplinkos formavimui“
(IUGS-GEM) – generalinis sekretorius (2004–2008 m.), „Technogeniniai gruntai ir geotarša“
(IUGS-GEM) – darbo grupės sekretorius (2009–2016 m.). Taip pat J. Satkūnas 2008–2012 m.
buvo IUGS Nominavimo komiteto narys, o 2010–2016 m. – IUGS-GEM komisijos informacinio
biuletenio „GEM News“ redaktorius. 1999-aisiais jis apdovanotas IUGS komisijos „Geologijos
mokslai aplinkosauginiam planavimui“ (COGEOENVIRONMENT) garbės apdovanojimu „Už
išskirtinius pasiekimus aplinkosauginės geologijos moksle ir praktikoje“. Nuo 2000-ųjų J. Satkūnas dalyvavo visuose tarptautiniuose geomokslų kongresuose (angl. International Congress of
Geosciences, IGC), o 2020 m. sausio mėn. Lietuvos geologų sąjungos taryba išrinko jį atstovauti
mūsų šaliai IUGS.
J. Satkūnas yra ir kitų tarptautinių organizacijų, darbo grupių, redaktorių kolegijų narys. Jis
dalyvavo ir vadovavo įgyvendinant valstybines geologinių tyrimų programas bei tarptautinius
projektus. Mokslininkas paskelbė daugiau kaip 300 mokslinių ir populiarių straipsnių bei konferencijų pranešimų tezių.
Geologų bendruomenės ir žurnalo „Geologijos akiračiai“ redkolegijos vardu sveikiname
kolegą Joną gražaus jubiliejaus proga, linkėdami naujų idėjų, įkvepiančių patirčių ir sėkmės
įgyvendinant visus sumanymus!
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TARPTAUTINEI GEOLOGIJOS MOKSLŲ SĄJUNGAI –
60 METŲ

IUGS-GEM seminaro „Požeminio vandens naudojimas ekstremaliose situacijose“ dalyviai. Sereikiškių vandenvietė,
2015 m. birželio 4 d. V. Mikulėno nuotr.
Participants of the IUGS-GEM seminar “Groundwater use in emergency situations“. Sereikiškės wellfield, 4 June, 2015

Tarptautinė geologijos mokslų sąjunga
(angl. International Union of Geological Sciences, IUGS) – viena didžiausių mokslo organizacijų pasaulyje. Ji įkurta 1961 m. ir šiuo metu
jos veikloje dalyvauja 121 nacionalinis geologų
komitetas ir daugiau nei vienas milijonas geologijos mokslo tyrėjų. 1991 m. akad. prof. Algimanto Grigelio iniciatyva įkurtas Lietuvos
nacionalinis geologų komitetas, o profesorius
išrinktas jo pirmininku. Šiuo metu mūsų šalies
atstovas šioje organizacijoje – dr. Jonas Satkūnas. Lietuvos narystės sąjungoje mokestį nuo
komiteto įkūrimo iki šių dienų sumoka Lietuvos geologijos tarnyba (LGT).
Įsitraukus į šios organizacijos veiklą,
mūsų šalies geologams atsivėrė galimybė dalyvauti įvairiose tarptautinėse veiklose: IUGS
iniciatyvose, komitetuose, komisijose, darbo
grupėse, projektuose, tarptautiniuose geologų kongresuose, kurie vyksta kas ketverius
metus, ir kituose renginiuose, taip pat publikuoti straipsnius žurnale „Episodes“ ir kt.
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Lietuvos geologai aktyviai dalyvavo
ir dalyvauja IUGS komisijose: „Geologijos mokslai aplinkosauginiam planavimui“
(COGEOENVIRONMENT), „Geomokslai
aplinkos formavimui“ (IUGS-GEM), „Medicininės geologijos iniciatyva“, „Geologijos
istorija“ (INHIGEO), „Kriminalinės geologijos iniciatyvos“ (FORENSIC GEOLOGY)
ir kt.
Kai kuriuose IUGS projektuose dalyvauja LGT darbuotojai: „Tarptautinės sienos ir
ekogeologinis bendradarbiavimas“ – seminarų serija Europoje ir Centrinėje Amerikoje (2002–2008 m.), „Pasaulinis geologinio
paveldo vietų šimtukas“ (IUGS–IGCP 731)
(2021–2022 m.), „Gilusis laikas. Skaitmeninė
Žemė“ (DDE) (nuo 2022 m.). Lietuvoje vyko
keletas IUGS renginių: geoindikatorių seminaras (1999 m.), medicininės geologijos kursai (2002 m.), IUGS-GEM komisijos posėdis
(2008 m.), IUGS vykdomojo komiteto pasitarimas (2007 m.) ir kt.
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EUROPOS GEOLOGIJOS
TARNYBŲ ASOCIACIJAI –
50 METŲ
Lietuvos geologijos tarnyba (LGT) 1994 m.
tuometinio direktoriaus Gedimino Motuzos
iniciatyva tapo Europos geologijos tarnybų
asociacijos (EGS) (angl. The Geological Surveys of Europe, EuroGeoSurveys), kuri tuo
metu vadinosi Europos geologijos tarnybų
forumu (angl. Forum of Geological Surveys,
FOREGS) visateise ir gana aktyvia nare.
Tarnybų vadovai kasmet renkasi į susitikimus (generalines asamblėjas), vyksta
nacionalinių atstovų pasitarimai, įvairių komisijų ir darbo grupių veikla, vykdomi projektai. LGT dalyvavo sėkmingai užbaigtuose
projektuose: „Vieninga Europos geologija“
(OneGeology-Europe), „Parama Afrikos
geologijos mokslams ir technologijoms“
(PanAfGeo), „Informacija apie geologinius
pavojus“ (PanGeo), „Žemės paviršiaus reljefo kitimų stebėjimas“ (Terrafirma), „Geocheminis Europos atlasas“ (GAE), „Europos
dirbamų žemių chemija“ (CEAS), „Europos
išpilstyto vandens chemija“ (GEBW).
Šiuo metu EGS vykdomi projektai, kuriuose dalyvauja ir LGT: „Europos geologinių duomenų infrastruktūra“ (angl.
European Geological Data Infrastructure,
EGDI), „Europos jūrų stebėjimo ir duomenų tinklas“ (angl. European Marine
Observation and Data Network, EMODNet-Geology), „Pasaulinė Žemės stebėjimo sistema, Europos dalis“ (angl.
Global
Earth
Observation
Systems,
Europe part, EuroGEOSS), „Europos geologijos tarnybų tyrimų erdvės sukūrimas“
(angl. Establishing the European Geological
Surveys Research Area, GeoERA), „Parama
Afrikos geologijos mokslams ir technologijoms“ (angl. African Support to Geological
Sciences and Technology, PanAfGeo-2).
LGT dalyvauja ir įvairiose EGS ekspertų
grupėse: „Žemės stebėjimas – geologiniai
pavojai“ (angl. Earth Observation –
GeoHazards), „Geologinė energija“ (angl.

Projekto PanAfGeo dalyviai vertina šlaito stabilumą.
Usambaros kalnai, Tanzanija, 2018. J. Satkūno nuotr.
PanAfGeo participants appreciate the stability of the slope. Usambara Mountains, Tanzania, 2018.

GeoEnergy), „Geologinis paveldas“ (angl.
Geoheritage), „Geochemija“ (angl. Geochemistry), „Geologinis kartografavimas ir modeliavimas“ (angl. Geological Mapping and
Modelling), Tarptautinio bendradarbiavimo
ir plėtros darbo grupė (angl. International
Cooperation and Development Task Force), „Jūrų geologija“ (angl. Marine Geology), „Mineraliniai ištekliai“ (angl. Mineral
Resources), „Erdvinė informacija“ (angl.
Spatial Information, INSPIRE), „Miestų
geologija“ (angl. Urban Geology), „Vandens
resursai“ (angl. Water Resources).

Jonas Satkūnas,

Lietuvos geologijos tarnyba
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