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Leidimų išdavimas
Leidimai naudoti žemės gelmių
išteklius
Sausio mėnesį išduoti leidimai naudoti kietųjų
naudingųjų iškasenų išteklius šioms įmonėms:
• UAB „Lankresta“,
• UAB „Simuva“,
• UAB „Statybinės technikos rojus“,
• Kazimiero Sparnausko IĮ,
• UAB „Geserga“,
• UAB „Karjerai“,
• UAB „Klingis“,
• UAB „ADI keramika“.
Sudaryta 18 išteklių naudojimo sutarčių. Panaikintas 4 leidimų galiojimas, patikslinti 1 leidimo
duomenys.

Leidimai tirti žemės gelmes

Įmonių turinčių leidimus tirti žemės gelmes
skaičius spalio pabaigoje buvo 147.

Leidimai naudoti požeminį vandenį
Sausio mėnesį išduoti 2 leidimai naudoti požeminį vandenį, pasirašytos 33 požeminio vandens išteklių naudojimo sutartys.

Žemės gelmių
registras
Žemės gelmių tyrimai
Sausio mėnesį įregistruotas 261 žemės gelmių
tyrimas.

Žemės gelmių ištekliai
Sausio mėnesį aprobuoti ištekliai:
Širvintų r. sav. Žindulių ežero sapropelio telkinio ištekliai.

Gręžiniai
Sausio mėnesį Žemės gelmių registro Gręžinių
dalyje įregistruoti 199 gręžiniai.

Teisės aktai
2019 m. vasario 7 d. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. 135 „Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 24 d.
įsakymo Nr. 1-16 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas“ pakeitimo“ (TAR kodas 2019-01926)
2019 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-29 „Dėl Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio
reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. statybos užbaigimas. statybos
sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. statybos pagal neteisėtai išduotą statybą
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR kodas 2019-00587)

Atnaujintas Lietuvos geologijos tarnybos
Žemės gelmių informacijos centras
Baigta 2018-ųjų pavasarį pradėta LGT
Žemės gelmių informacijos centro pastato rekonstrukcija, nors užbaigti ketinta
2019-ųjų pabaigoje. Kaip ir numatyta
projekte, patalpos buvo perplanuotos,
pristatytas tambūras prie pagrindinio
įėjimo, įrengtas liftas ir keltuvas žmonėms su negalia, apšiltintas stogas ir
išorės sienos, pakeista apdaila, langai bei
durys, rekonstruotos ir naujai įrengtos
vidaus inžinerinės sistemos. Prie pastato
teritorija pertvarkyta, pritaikant prieigas
žmonėms su negalia, įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę. Priešais pastatą
stoginėse „išrikiuotas“ Valdovų rūmų
pamatų kernas. Dabar Žemės gelmių
informacijos centro pastatas būna apšviestas, su aiškiai matomu užrašu, tad
atvykstantiems matomas ir nuo greitkelio. Teritorija stebima vaizdo kameromis,
pastate įrengta saugos sistema ir priešgaisrinė signalizacija. Patalpos šildomos iš
12 gręžinių į geoterminio šildymo sistemą
ateinančia žemės šiluma. Po remonto

Geoterminės sistemos
Sausio mėnesį įregistruotos 25 geoterminės sistemos. Iš viso užregistruotos 657 geoterminės sistemos.

Laboratorija
Sausio mėnesį buvo ištirta 380 grunto bandinių
ir 15 vandens mėginių.

www.lgt.lt/epaslaugos

Žemės gelmių informacijos centras:
tel. (8 528) 26 492
el. p. vytautas.puronas@lgt.lt
Taikos g. 2, Vievis, Elektrėnų sav.

šviesesnėje ir šiltesnėje kernotekoje
įrengta mobiliųjų stelažų sekcija praplėtė
galimybes saugoti daugiau dėžių su kernu. Pastate numatytos patalpos saugykloms, konferencijų salei, edukacinių
užsiėmimų klasei.
Artimiausią laikotarpį dar laukia Lietuvos
žemės gelmių sandaros, naudingųjų
iškasenų ir kitų ekspozicijų įkūrimas,
centro rinkinių perkėlimas iš laikino saugojimo vietos. Tikimasi, kad po rekonstrukcijos čia padaugės lankytojų.
Visą darbų laikotarpį centras priiminėjo
lankytojus tik ekskursijoms po riedulių
ekspoziciją, tačiau nuo šiol tyrėjams jau
galima pateikti naudojimui ir kerną. Tie,
kurie naudojosi kernu iki rekonstrukcijos,
iš karto pajus milžinišką skirtumą – kerno
„skaityklos“ patalpose dirbti šilta, šviesu,
patogu, šalia įrengtos sanitarinės patalpos.
Vykdant projektą Nr. 05.4.1-APVA-V-01701-0005 „Lietuvos geologijos tarnybos
Žemės gelmių informacijos centro rekonstrukcija“ į centro rekonstrukciją
investuojama per 2 mln. eurų.
Didžioji lėšų dalis – daugiau
nei 1,7 mln. eurų skiriama
pagal 2014–2020 m. Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programą iš Europos
regioninės plėtros fondo, o
dar kiek daugiau nei 300
tūkst. eurų projektui skirta iš
valstybės biudžeto.
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Aktualijos
Knygos pristatymas

Kitos naujienos

Nauja LKA prezidentė
2019 m. sausio 28 d. iš Lietuvos
karjerų asociacijos prezidento pareigų atsistatydino Juozas Mockevičius.
Naująja Lietuvos karjerų asociacijos
prezidente 2019 m. vasario 8 d.
buvo išrinkta Vyda Elena Gasiūnienė.
Linkime sėkmės naujoje veikloje!

Leidinys apie pelkes ir
durpynus

Naftos kainos
Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus žaliavinės naftos kaina 2019-02-21 siekė 66,50 JAV
dolerių už barelį (kaina 2019-01-21 siekė
61,49 JAV dolerių už barelį)
http://www.opec.org
Aplinkos ministerija http://am.lrv.lt
• Knygų mėgėjams verta apsilankyti
Aplinkos ministerijos stende
• Nauja interaktyvi galimybė
visuomenei stebėti gamtotvarkos
darbus
• Su metiniu lankytojo bilietu –
nemokami renginiai
Tarptautinė geomokslų sąjunga (IUGS)
http://iugs.org/
• Naujienlaiškis Nr. 150
• Naujienlaiškis Nr. 151

2019 metų vasario 14 d. Gamtos
tyrimų centre vyko geologo habil.
dr. Valentino Baltrūno knygos
,,Ledyno dvelksmas: Grenlandija ir
Lietuva“ pristatymas.
Knygoje apibendrinta ekspedicijų į
tolimąją Grenlandiją patirtis, įspūdžiai, ten atlikti moksliniai tyrimai.
Pristatymo metu buvo rodomas
filmas iš pirmosios ekspedicijos
Grenlandijoje, mokslininkai dalinosi
prisiminimais, knygos autorius išsakė mintis apie visą gyvenimą jį lydintį ledyno dvelksmą. Taip pat
buvo galima apžiūrėti Mineralogijos
muziejuje veikiančią V. Baltrūno
fotografijų parodą ,,Ledyno paliktais pėdsakais...“.

Naftos gavyba Lietuvoje
2018 metais
Nuo 1990 m. iki 2018 m. gruodžio
mėn. 31 d. Lietuvoje išgauta apie
5385,8 tūkst. m3 naftos.
2018 metais nafta Lietuvoje buvo
išgaunama 14-oje detaliai išžvalgytų naftos telkinių (Girkalių, Kretingos,
Nausodžio,
Agluonėnų,
Vėžaičių, Ližių, Vilkyčių, Pocių,
Dieglių, Sakučių, Pietų Šiūparių,
Šiūparių, Genčų, ir Šilalės) iš 50ties gręžinių. Šiuo metu naftos gavyba nevyksta 4 naftos telkiniuose
(Ablingos, Auksoro, Šiaurės Vėžaičių ir Uoksų).

GeoERA Europos geologinių tarnybų
platforma http://geoera.eu/
The Geological Society of London
https://www.geolsoc.org.uk/
• Naujienlaiškis Nr. 348
• Naujienlaiškis Nr. 349
• Naujienlaiškis Nr. 350

Straipsnis apie Lietuvos durpes: Mierauskas P., Taminskas J. Lithuania //
Mires and peatlands of Europe: Status, distribution and conservation. –
Stuttgart: Schweizerbart Science
Publishers, 2017. – P. 489–497:
iliustr. – Bibliogr.: p. 496–497.

2017 metais Lietuvoje išgauta
67,88 tūkst. m3 naftos.
2018 metais Lietuvoje išgauta
55,79 tūkst. m3 naftos. Tai yra
18 proc. mažiau nei 2017 metais.
Leidimai žvalgyti ir išgauti angliavandenilių išteklius Lietuvoje yra išduoti
8 bendrovėms – AB „Lotos-Geonafta“, UAB „Minijos nafta“, UAB „Manifoldas“,
UAB
„Genčių
nafta“,
UAB „LL Investicijos“, UAB „TanOil“,
UAB „Troba„ UAB „Diseta“. Nafta
išgaunama tik iš telkinių, esančių
sausumoje – jos gavybą vykdo 5
bendrovės.
2018 metais išgręžtas viena naftos
gavybos gręžinys.

LIETUVOS GEOLOGJOS TARNYBA • Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius
Informacinis leidinys leidžiamas nuo 2010 metų
Norintys prenumeruoti leidinį arba skelbti informaciją
rašykite el. adresu indre.virbickiene@lgt.lt
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Visuotinė branduolinių bandymų
uždraudimo organizacija (CTBTO)
https://www.ctbto.org/
Smėlio ištekliai pasaulyje
Smėlis yra plačiai prieinama žaliava Europoje, nepaisant kai kurių vietinių suvaržymų, o jo ištekliai apytikriai apskaičiuoti kaip
beveik neišsenkantys (BGR, 2018). Europos
agregatų asociacija nurodo, kad Europoje
vis tiek susiduriama su smėlio trūkumu.
Tikroji problema – ne žaliavos trūkumas, o
prieinamumas prie telkinio. Vis labiau ribojanti žemės naudojimo politika, suteikianti
pirmenybę kitai veiklai nei smėlio gavyba.
Smėlio gavyba vis dažniau apribojama saugomų teritorijų, esamos infrastruktūros ir
gyvenamųjų rajonų. Dažnai užmirštama,
kad smėlio (agregatų) gavyba yra laikina
veikla, po karjero rekultivacijos leidžiama
plėtoti kitas veiklas.
Pagal MIN-GUIDE Newsletter Nr.13, January 2019
•

„Geoterma“ – ir be ES lėšų, ir be perspektyvų

•

Žemės drebėjimas gali
prarastuosius žemynus

•

Po sprendimo Ženevoje Lietuva svarių
argumentų neįleisti nesaugios Astravo AE
pagamintos elektros

padėti

• R. Staselis: Espo konvencijos šalių

atrasti

sprendimas dėl Astravo AE – moralinis koziris

