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GILUMINĖS IR NAFTOS GEOLOGIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Giluminės ir naftos geologijos skyrius (toliau – Skyrius) yra Lietuvos geologijos tarnybos 
prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) struktūrinis padalinys.  

2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, savo veikloje vadovaujasi 
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Tarnybos ir Skyriaus nuostatais bei Tarnybos 
direktoriaus įsakymais. 

3. Skyriaus nuostatai reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos 
organizavimą. 

 
II SKYRIUS 

SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 
 

4. Skyriui vadovauja ir jo veiklą organizuoja Skyriaus vedėjas, kuris veikia pagal Tarnybos 
direktoriaus patvirtintą pareigybės aprašymą. 

5. Skyriaus vedėjui nesant, jo funkcijas vykdo Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas Skyriaus 
valstybės tarnautojas. 

6. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui, o kiti Skyriaus valstybės 
tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui. 

7. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, veikia pagal 
Tarnybos direktoriaus patvirtintus pareigybių aprašymus. 

 
III SKYRIUS 

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 
 

8. Skyriaus uždaviniai:  
8.1. pagal kompetenciją vykdyti angliavandenilių išteklių, žemės gelmių ertmių ir giluminės 

geoterminės energijos išteklių geologinio tyrimo ir naudojimo reguliavimą ir kontrolę; 
8.2. vykdyti valstybinį seismologinį monitoringą, valstybinius žemės gelmių geologinius 

tyrimus giluminės ir naftos geologijos srityse ir valstybinį prekvartero geologinį kartografavimą; 
8.3. pagal kompetenciją vykdyti duomenų tvarkymą ir valdymą Žemės gelmių registre ir 

Valstybinėje geologijos informacinėje sistemoje (toliau – IS);  
8.4. vykdyti angliavandenilių išteklių naudojimo apskaitą; 
9. Skyrius, vykdydamas minėtus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 
9.1. pagal kompetenciją rengia teisės aktų, susijusių su žemės gelmių geologiniu tyrimu, 

angliavandenilių išteklių naudojimu ir apsauga, projektus, teikia pasiūlymus kitų institucijų 
parengtiems teisės aktų projektams; 

9.2. vertina juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir raštus, žemės gelmių geologinio tyrimo ir 
naudojimo dokumentus Skyriaus kompetencijos klausimais, rengia išvadas ir atsakymus; 

9.3. pagal kompetenciją dalyvauja registruojant Žemės gelmių registro objektus;  
9.4 pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip angliavandenilių išteklius, žemės gelmių ertmes ir 

giluminės geoterminės energijos išteklius tiriantys ir (ar) naudojantys juridiniai ir fiziniai asmenys 
laikosi teisės aktų reikalavimų; 
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9.5. organizuoja angliavandenilių išteklių ir žemės gelmių ertmių aprobavimą; 
9.6. nustatyta tvarka nagrinėja bei teikia Tarnybos direktoriui tvirtinti angliavandenilių telkinių 

angliavandenilių (naftos ir (ar) dujų) išteklių tyrimo paieškos ir (ar) žvalgybos darbų, kurių pagrindu 
taikomas kompensacinis naftos ir dujų angliavandenilių išteklių mokesčio tarifas, sąrašus ir 
apskaičiuoja (įvertina) valstybės lėšomis atliktų angliavandenilių išteklių geologinių tyrimų darbų 
apimtis; 

9.7. kaupia, analizuoja ir teikia angliavandenilių išteklių naudojimo, sūrymų gavybos bei 
utilizavimo apskaitos duomenis;  

9.8. organizuoja ir vykdo angliavandenilių išteklių ir žemės gelmių ertmių naudojimo 
konkursus; 

9.9. nustatyta tvarka išduoda leidimus naudoti angliavandenilių išteklius ir žemės gelmių 
ertmes, sustabdo leidimų galiojimą ar panaikina galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, rengia 
angliavandenilių išteklių ir žemės gelmių ertmių naudojimo sutarčių projektus; 

9.10. nustatyta tvarka informuoja visuomenę ir asmenis apie leidimų naudoti angliavandenilių 
išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimą, galiojimo sustabdymą ir panaikinimą, galiojimo 
sustabdymo panaikinimą;  

9.11. prižiūri angliavandenilių išteklių ir žemės gelmių ertmių naudojimo sutarčių 
įsipareigojimų vykdymą; 

9.12. vertina ir teikia Tarnybos direktoriui tvirtinti angliavandenilių išteklių ir žemės gelmių 
ertmių naudojimo planus ir angliavandenilių išteklių naudojimo projektus (jų papildymus);  

9.13. derina angliavandenilių gręžinių projektus; 
9.14. organizuoja ir vykdo valstybinį seismologinį monitoringą, valstybinius žemės gelmių 

geologinius tyrimus giluminės ir naftos geologijos srityse; inicijuoja giluminės žemės gelmių ir ertmių 
sandaros, prekvartero nuosėdinės dangos ir prekambro uolienų geologinių, geofizinių, tektoninių, 
seismologinių ir geotermijos tyrimų, seisminių stebėjimų ir naftos geologijos duomenų valdymo 
projektus bei juos atlieka, vykdo valstybinį prekvartero geologinį kartografavimą; 

9.15. kaupia, sistemina, vertina ir tikslina IS geologinius, seisminių stebėjimų ir geofizinius 
duomenis, susijusius su gilumine ir naftos geologija, valdo ir tvarko seisminių stebėjimų duomenų 
rinkinius; 

9.16. nagrinėja valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, kitų Lietuvos ir (ar) užsienio 
institucijų raštus, rengia atsakymus; 

9.17. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus bei 
pasiūlymus; 

9.18. pagal kompetenciją vykdo giluminės ir naftos geologijos sričių projektų, ataskaitų, 
geologinių tyrimo rezultatų ir išvadų ekspertizę ir vertinimą, teikia išvadas; 

9.19. teikia metodinę pagalbą aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančiai institucijai 
angliavandenilių išteklių ir žemės gelmių ertmių naudojimo klausimais; esant būtinumui, aplinkos 
apsaugos kontrolę vykdančios institucijos prašymu, dalyvauja jos inicijuojamuose patikrinimuose; 

9.20. pagal kompetenciją konsultuoja juridinius ir fizinius asmenis; 
9.21. inicijuoja, koordinuoja ir vykdo tarptautinius projektus giluminės ir naftos geologijos, ir 

seismologijos srityse;  
9.22. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio įstaigomis ir organizacijomis; 
9.23. pagal kompetenciją atstovauja Tarnybai Lietuvos ir užsienio įstaigose ir organizacijose, 

darbo grupėse, pasitarimuose ir kituose renginiuose;  
9.24. nustatyta tvarka teikia informaciją Europos Sąjungos institucijoms;  
9.25. nustatyta tvarka atlieka administracinių nusižengimų, susijusių su angliavandenilių 

išteklių, žemės gelmių ertmių ir giluminės geoterminės energijos išteklių tyrimu, tyrimą, surašo 
administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas arba perduoda 
bylą nagrinėti kompetentingiems pareigūnams; 

9.26. nustatyta tvarka dalyvauja viešųjų pirkimų organizavime bei vykdyme, atlieka viešųjų 
pirkimų sutarčių vykdymo kontrolę; 
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9.27. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais. 
 

IV SKYRIUS 
SKYRIAUS TEISĖS 

 
10. Skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi teisę: 
10.1. teikti Tarnybos vadovybei pasiūlymus Skyriaus kompetencijos bei veiklos organizavimo 

klausimais; 
10.2. gauti Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingą informaciją iš Tarnybos struktūrinių 

padalinių, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų bei kitų juridinių ir fizinių asmenų. 
______________ 
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