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GEOLOGØ SÀJUNGOJE

XVIII LGS SUVAÛIAVIMAS
Lietuvos geologø sàjungos XVIII suvaþiavimas, vykæs 2007 m. lapkrièio 30 d., buvo skirtas LGS tarybos, iðdirbusios trejø metø kadencijà, ataskaitai geologø sàjungos nariams. Ið
daugiau kaip 400 Lietuvos geologø sàjungos
nariø á suvaþiavimà susirinko per 200.
Suvaþiavime Garbës nario vardai buvo suteikti Valentinui Baltrûnui, Zenonui Ðontai, Onytei Zdanavièiûtei, Vitai Rastenienei, Marijonui
Repeèkai, Olimpijai Karvelienei, Meilei Tilvytienei ir Birutei Ðirvinskienei. Plojimai ir gëlës buvo skirti 80-metá atðventusiems Juozui Butrimui,
Stasei Garunkðtienei-Abramavièiûtei, Borisui
Lebedevui; 75 metø sulaukusiems Vladui Dansevièiui, Antanui Jakubauskui, Klavdijai Kostinai, Jevlampijui Laðkovui, Verai Markðaitienei,
Aleksandrui Ðliaupai; 70 metø jubiliejus ðventusiems Algirdui Jonuðui, Konstantinui Kæstuèiui
Kontrimui, Lidijai Laðkovai, Marijonui Repeèkai,
Jonui Vaitiekûnui; 65 metø sulaukusiems Juozui Girdþiui, Rimantui Ðeèkui ir 60-meèiams Valentinui Baltrûnui, Margaritai Bujakaitei, Vydai
Elenai Gasiûnienei, Ryèiui Giedraièiui, Ginuèiui
Juozapavièiui, Liudmilai Novik (Petruðanko), Lidijai Paðkevièienei, Vidai Vaðkelienei.
Suvaþiavimas nuoðirdþiai pasveikino ir naujai daktaro disertacijas apgynusius Jolantà Èyþienæ, Ingridà Bagdanavièiûtæ, Sonatà Gadeikytæ, Sigità Radzevièiø.
Pirmasis praneðimas, kurá perskaitë Lietuvos
geologijos tarnybos direktorius Juozas Mockevièius, buvo skirtas tarptautiniams Þemës planetos metams. Praneðëjas priminë, kaip tarptautinius Þemës metus numatyta paminëti Europoje ir pasaulyje, kokios tarptautinës organizacijos yra ásitraukusios á ðià veiklà, kokios finansavimo galimybës (bendra numatyta suma
 apie 20 mln. JAV doleriø: mokslui skirta apie
9 mln., praktinëms priemonëms  apie 9 mln.,
renginiams organizuoti sudarytam biurui iðlaikyti  apie 2 mln. JAV doleriø). J. Mockevièius
taip pat pristatë 15 asmenø Lietuvos nacionaliná Þemës metø komitetà. Renginiams organizuoti ir veiklai koordinuoti komiteto nariai iðsirinko valdybà: Rimantæ Guobytæ (Lietuvos geologø sàjunga), Graþinà Skridlaitæ (Lietuvos nacionalinis geologø komitetas) ir Skirmantàs
Skrinskàs (Lietuvos karjerø asociacija).
Vëliau suvaþiavimas vyko pagal LGS XVIII

suvaþiavimo programà. Pirmoje suvaþiavimo
dalyje buvo perskaityti du praneðimai, skirti inþineriniø geologiniø tyrimø problemoms. Apie
inþinerinius geologinius tyrimus ðiuolaikinëse
Lietuvos statybose kalbëjæs S. Gadeikis (UAB
Geotestus) pabrëþë, kad palankios kreditavimo sàlygos paskutiniaisiais metais ypaè skatino civilinæ statybà ir kartu suintensyvino inþinerinius geologinius tyrimus. Ðiandien ið beveik
40 ámoniø, turinèiø teisæ atlikti inþinerinius geologinius tyrimus, rimtai dirba tik apie 15 ámoniø.
Taèiau atliekant inþinerinius tyrimus susiduriama su daugybe problemø: darbø pobûdá lemia
architektø planai, bet daþnai ne uþsakovas pateikia inþinieriams tyrëjams uþduotis, bet, prieðingai, geologai pateikia savo numatytus darbus; kartais statybos aplenkia inþinerinius
geologinius tyrimus. Praneðëjas pabrëþë, kad
paskutiniu metu savivaldybës vis daþniau reikalauja inþineriniø geologiniø tyrimø ataskaitas pateikti iki statybø pradþios. Iki ðiol nepatvirtintos gruntø klasifikacijos, nëra normatyvø,
Lietuvoje nëra galingos laboratorijos, kurioje
bûtø kvalifikuotai, pagal vienodà metodikà atliekami gruntø tyrimai. Trûksta ir kvalifikuotø
specialistø, nes tik maþa dalis geologø inþinieriø, baigusiø Vilniaus universitetà, ateina dirbti
gamybinio darbo.
Kitame praneðime inþineriniø geologiniø tyrimø teisinius aspektus nagrinëjo praneðëjas
R. B. Mikðys (Lietuvos geologijos tarnyba). Jis
daug dëmesio skyrë pagrindinëms sàvokoms
aptarti pabrëþdamas, kad nevienodas sàvokø
supratimas gali sukelti daug painiavos, nesusikalbëjimo ir net skaudþiø pasekmiø. Po praneðimø vyko diskusijos.
Antroje suvaþiavimo dalyje buvo pateiktos
LGS tarybos bei Revizijos komisijos ataskaitos, vyko jø aptarimai. Uþ Lietuvos geologø sàjungos tarybos darbà atsiskaitë LGS pirmininkë Rimantë Guobytë. Pirmininkë priminë, kad
Lietuvos geologø sàjunga yra Europos geologø sàjungø asociacijos narë ir kad 2007 m. Taline vykusiame asociacijos suvaþiavime LGS
atstovavo V. E. Gasiûnienë, kur perskaitë praneðimà apie Lietuvos mineralinius iðteklius ir
jø naudojimà.
Suvaþiavimo dalyviams buvo malonu iðgirsti, kad knyga Lietuvos geologai jau parengta,
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o jai redaguoti sudaryta komisija, kuriai vadovauja A. Jurgaitis.
V. Juodkazis trumpai informavo apie þurnalo Geologijos akiraèiai esamà padëtá ir pakvietë sàjungos narius, ypaè jaunuosius kolegas,
daugiau straipsniø raðyti ðiam þurnalui
Revizijos komisijos ataskaità perskaitë Revizijos komisijos pirmininkas M. Plankis.
Paskui vyko LGS pirmininko, naujos LGS tarybos, Revizijos ir Etikos komisijø nariø rinkimai.
Pirmiausia buvo balsuojama dël LGS tarybos
pasiûlytø pakeitimø tarybos struktûroje. Be ilgø diskusijø buvo pritarta Tarybos pasiûlymui
vietoj 7 LGS veiklos krypèiø komisijø palikti penkias, á vienà sujungiant geologijos paþangos ir
geologijos propagavimo komisijas bei atsisakius
LGS nariø rëmimo komisijos, o vietoj 4 LGS sekcijø Taryboje palikti tris aktyviai dirbanèias: Kvartero geologijos, Hidrogeologijos ir Studentø sekcijas. Po diskusijø sutarta sumaþinti ir Taryboje
Lietuvos geologø sàjungos (LGS) taryba

LGS pirmininkë  Rimantë Guobytë, Lietuvos
geologijos tarnyba, tel.: +370 5 2139055, el. paðtas:
rimante.guobyte@lgt.lt
1. LGS pirmininkës pavaduotoja  Jolanta Èyþienë, Lietuvos geologijos tarnyba, tel.: +370 5 2330141, el.
paðtas: jolanta.cyziene@lgt.lt
2. LGS sekretorë  Aldona Damuðytë, Lietuvos
geologijos tarnyba, tel.: +370 5 2139053,
el. paðtas: aldona.damusyte@lgt.lt
3. Iþdininkas  Edmundas Gaiþauskas, Geologijos ir
geografijos institutas, tel.: +370 5 2104693, el. paðtas: auditas@geo.lt
Veiklos krypèiø komisijø pirmininkai:

4. Geologijos paþangos ir propagavimo  Jolanta Èyþienë, Lietuvos geologijos tarnyba, tel.: +370 5 2330141,
el. paðtas: jolanta.cyziene@lgt.lt
5. Geologinio ðvietimo  Vytautas Puronas, Geologijos
muziejus (Vievis), tel.: +370 5 2827295, el. paðtas:
puronas@geo.lt
6. Geologiniø gamtos paminklø  Bronislavas Karmaza,
Geologijos ir geografijos institutas,
tel.: +370 5 2104707, el. paðtas: karmaza@geo.lt
7. Geologijos paveldo  Gailë Þalûdienë, Geologijos ir
geografijos institutas, tel.: +370 5 2104710, el. paðtas: zaludiene@geo.lt
8. Teisës aktø monitoringo  Jonas Ðimënas, tel.:
8 682 37767, el. paðtas: jonas.simenas@aviridis.lt
Sekcijø pirmininkai

9. Kvartero geologijos  Miglë Stanèikaitë, Geologijos
ir geografijos institutas, tel.: +370 5 2 104700, el. paðtas: stancikaite@geo.lt
10. Hidrogeologijos  Jurga Arustienë, Lietuvos
geologijos tarnyba, tel.: +370 5 2651139,
el. paðtas: jurga.arustiene@lgt.lt

LGS tinklalapio adresas internete: http://www.lgeos.lt
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atstovaujamø LGS skyriø skaièiø, nes dauguma privaèiø ámoniø ir bendroviø yra susijungusios á Geologiniø ámoniø asociacijà. Jos delegatas asociacijos narëms tinkamai atstovaus
LGS taryboje. Be to, suvaþiavimas vienbalsiai
pritarë siûlymui LGS taryboje palikti 5 skyrius:
Lietuvos geologijos tarnybos, Geologijos ir geografijos instituto, Vilniaus universiteto, Geologiniø ámoniø asociacijos ir Klaipëdos kraðto.
Taip pat suvaþiavimas pritarë, kad naujàjà LGS
tarybà sudarytø 16 nariø (vietoj 24).
LGS pirmininke dar vienai kadencijai sutikusià likti R. Guobytæ suvaþiavimas iðrinko vienbalsiai, kaip ir naujuosius LGS tarybos, Etikos
bei Revizijos komisijø narius.
Pasibaigus posëdþiams ávyko ðventinis folklorinio ansamblio Apynys koncertas, o po
koncerto  vakaronë, kurios metu sàjungos nariai nuoðirdþiai dalijosi metø áspûdþiais, pasiekimais bei ðeimos rûpesèiais.
11. Studentø  Marius Mikilevièius Vilniaus universitetas, tel.:
8 62217112, el. paðtas: marius.mikilevicius@gmail.com
Skyriø pirmininkai

12. Lietuvos geologijos tarnybos  Rytis Giedraitis, Lietuvos geologijos tarnyba, tel.: +370 5 2333775, el.
paðtas: rytis.giedraitis@lgt.lt
13. Geologijos ir geografijos instituto  Gediminas
Èyþius, Geologijos ir geografijos institutas, tel.:
+370 5 2104705, el. paðtas: cyzius@geo.lt
14. Vilniaus universiteto  Giedrius Bièkauskas, Vilniaus
universitetas, tel.: +370 5 2398277, el. paðtas:
giedrius.bickauskas@gf.vu.lt
15. Klaipëdos kraðto  Janë Birutë Krasneviè, AB Geonafta,tel.: 8 46 484801, el. paðtas: bkr@geonafta.lt
16. Geologiniø ámoniø asociacija, Jonas Ðeèkus, tel.:
+370 699 80365, el. paðtas: jonas.seckus@geo.lt
LGS valdyba (LGS vykdantysis organas):

LGS pirmininkas, pavaduotojas, iþdininkas, sekretorius
(jø telefonus ir adresus þr. aukðèiau);
Geologijos akiraèiø ats. redaktorius  Vytautas Juodkazis, Vilniaus universitetas, tel.: +370 5 2398279,
el. paðtas: vytautas.juodkazis@gf.vu.lt
VÁ Geologijos akiraèiai direktorë  Laima Augulytë, tel.:
+370 61261843, el. paðtas: aulaima@yahoo.com
LGS veiklos sferoje dirbanèios komisijos

Etikos komisijos pirmininkë  Ona Kondratienë,
tel.: 8 61933553
Nariai: A. Buitkus, A. Ðliaupa, R. Malskaitis, V. Riðkus,
A.Linèius, M. Repeèka.
Revizijos komisijos pirmininkas  Mantas Plankis, IÁ
Èegio ámonë, tel.: +370 868926023, el. paðtas:
m.plankis@freemail.lt
Nariai: A. Abromavièiûtë, R.Ðeèkus
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