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KVIETIMAS
KELIONĖS PER ŽEMĖS ISTORIJĄ – 
ATEIK, PAMATYK, SUŽINOK!

Per 4,6 mlrd. metų Žemėje įvyko daugybė neįtikėtinų gamtos 
reiškinių, kurie lyg kokioje laiko kapsulėje uždaryti geologiniuo-
se sluoksniuose. Pažinti juos, mokėti perskaityti ir suprasti – 
kasdieninis geologų darbas. Šiame gamtos metraštyje sugulę įvykiai 
nulėmė žmogaus atsiradimą ir raidą, o šiandien veikia jo gyvenimą, sveikatą ir psichologinę 
būseną, veiklą ir kultūrą. Todėl kuo toliau, tuo svarbiau mokslinių tyrimų rezultatus ir atradi-
mus suprantamai ir patraukliai pristatyti visuomenei, nes tik išsilavinęs ir gamtos reiškinius 
suprantantis žmogus gali kurti saugią gyvenamąją aplinką. 

Mažoji bendrija „Geologo kelionės“ – geologų Jono ir Ramunės bei jų vaikų Aistės ir Ma-
riaus Šečkų 2018 m. birželio 1 d. pradėtas šeimos verslas. Jie vieninteliai Lietuvoje ir Baltijos 
valstybėse rengia išskirtinai gamtines ekskursijas ir edukacijas. Daug laiko ir išmonės reika-
lauja naujų maršrutų suradimas, organizaciniai darbai, kurie dažniausiai tenka Ramunei, ir, 
žinoma, pačios kelionės. To imasi charizmatiškasis jų vadovas mokslų daktaras Jonas, supa-
žindinantis dalyvius su geologijos mokslu ir tyrimais bei gamtine lankomos vietovės istorija. 
O keliaujama įvairiai – pėsčiomis, automobiliais, baidarėmis ar net laivais ir svarbiausia –  
patiriant bendrystės ir pažinimo džiaugsmą. Bendrija turi tikslą – kiekviename Lietuvos ra-
jone surasti įdomių gamtos objektų ir sukurti jame bent vieną geologinį maršrutą. Šiuo metu 
„Geologo kelionių“ kataloge jų keliasdešimt ir ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, kur susipina 
gamtinis ir kultūrinis krašto pažinimas. 

„Geologo kelionės“ 2020 m. tapo Lietuvos kelionių verslo ir Lietuvos kaimo turizmo aso-
ciacijų nare. Bendrijos būstinė įsikūrusi Palūšės kaime (Ignalinos r.), kur savo iniciatyva ir 
lėšomis šeima įkūrė vienintelį Rytų Aukštaitijoje uolienų muziejuką, o nuo 2019-ųjų siūlo edu-
kacijas mokykloms per Kultūros paso (priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal 
bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plės-
ti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas (prieiga internete: https://lrkm.lrv.lt/
lt/veikla/kulturos-pasas/kulturos-pasas-1)) platformą.

Mažoji bendrija, iš kairės: Marius, Jonas, Aistė 
ir Ramunė Šečkai. R. Šečkuvienės nuotr.
Th e Small Community

SUSISIEKTI GALIMA: 
tel. +370 656 16 099

el. p. geologokeliones@gmail.com
www.facebook.com/Geologokeliones/

Pasiūlymų ir galimybių 
yra daug, todėl 

ateik, pamatyk, sužinok ir 
perduok žinią kitiems.


