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Leidimų išdavimas
Leidimai naudoti žemės gelmių
išteklius
Liepos mėnesį išduoti leidimai naudoti kietųjų naudingųjų iškasenų išteklius šioms įmonėms:
• UAB „Itora“,
• UAB „MARNERA“,
• UAB „Žemera“.
Sudarytos 9 išteklių naudojimo sutartys. Panaikintas 3 leidimų galiojimas.
Leidimai tirti žemės gelmes
Įmonių turinčių leidimus tirti žemės gelmes
skaičius liepos pabaigoje buvo 137.
Leidimai naudoti požeminį vandenį
Liepos mėnesį išduota 12 leidimų naudoti
požeminį vandenį, pasirašytos 28 požeminio
vandens išteklių naudojimo sutartys.

Žemės gelmių
registras
Žemės gelmių tyrimai
Liepos mėnesį įregistruoti 579 žemės gelmių
tyrimai.

Žemės gelmių ištekliai
Liepos mėnesį aprobuoti ištekliai:
Trakų r. sav. Gudakiemis II žvyro telkinio ištekliai,
Jonavos r. sav. Rizgonių smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų ištekliai,
Jonavos r. sav. Rizgonių II smėlio ir žvyro
telkinio naujo ploto ištekliai.

Gręžiniai
Liepos mėnesį Žemės gelmių registro Gręžinių
dalyje įregistruota 130 gręžinių.
Geoterminės sistemos
Liepos mėnesį įregistruota 13 geoterminių sistemų. Iš viso užregistruotos 722 geoterminių
gręžinių sistemos.

Laboratorija
Liepos mėnesį buvo ištirti 297 grunto bandiniai ir 45 vandens mėginiai.

www.lgt.lt/epaslaugos

Teisės aktai
2019 m. rugpjūčio 14 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. 1-252 „Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m.
gegužės 29 d. įsakymo Nr. 1-90 „Dėl ištirtų požeminio vandens (išskyrus pramoninį) išteklių aprobavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR kodas 2019-13235)

Vandens lygio matavimai Lietuvos–
Lenkijos pasienyje
J. Arustienė, Hidrogeologijos skyriaus vyriausioji specialistė

Lietuvos geologijos tarnybos ir
Lenkijos geologijos instituto specialistai kartu kuria bendrą hidrogeologinį matematinį modelį Lietuvos
Lenkijos pasienio teritorijai. Pirmieji
bendri geologiniai žemėlapiai pasienio teritorijoje buvo sudaryti dar 1997 metais.
Požeminio vandens monitoringas vykdomas nuo 1994
metų. Tačiau iki šiol tiksliau
nebuvo įvertinta koks kiekis
požeminio vandens ir kokiose vietose perteka iš
vienos šalies į kitą.
Pasienio teritorijoje išskiria
trys bendri kvartero tarpmoreniniai
vandenin-gieji
sluoksniai – Baltijos-Grūdos
(Leszno-Pomorze), GrūdosMedininkų (Vistula-Warta)
ir
Medininkų-Žemaitijos
(Warta-Odra), kurie abiejose šalyse yra naudojami
geriamojo vandens gavybai. Baltijos-Grūdos vandeningas sluoksnis pietrytinėje

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

tiriamos teritorijos dalyje atsidengia
žemės paviršiuje ir tampa gruntiniu. Šioje dalyje vandeningas
sluoksnis jautriau reaguoja į meteorologinių sąlygų kaitą, yra mažiau
apsaugotas nuo paviršinės taršos.
Gilesnių paleogeno ir kreidos sluoksnių vanduo Lenkijos pusėje nėra
naudojamas. Skaitmeninis požeminio vandens filtracijos matematinis modelis apims kvartero nuogulų

Matavimai Kirsnos upėje prie Pakirsnių k.
J. Arustienės nuotr.
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Modeliuojama teritorija ir upių matavimo taškai

storymę pasienio upių pabaseinių
ribose.
Modelio kalibravimui reikalingi upių
nuotėkio duomenys. Geriausias
laikas matavimui, sausa vasara, kai
didžiąją paviršinio nuotėkio dalį
formuoja požeminis vanduo. Šių
metų liepos mėnesį organizuota
bendra ekspedicija upių ir upelių
nuotėkiui pamatuoti. Kolegos iš
Lenkijos geologijos instituto atsivežė elektromagnetinį vandens srauto
matuoklį, kitą reikalingą įrangą.
Naudodami vieningą metodiką buvo išmatuoti upių skerspjūvis ir
vandens tekėjimo greitis 30 profilių
Lietuvos ir 16 Lenkijos pusėje.
Lietuvos-Lenkijos pasienio teritorijos hidrogeologinis skaitmeninis
modelis bus vienas iš bendro Europos geologijos tarnybų vykdomo
GeoERA projekto „Požeminio van-

dens ištekliai suderinti tarpvalstybiniu ir visos Europos mastu
(RESOURCE)“, gerosios praktikos
pavyzdžių. Žinodami kaip formuojasi ir teka požeminis vanduo per
valstybes skiriančią sieną, bus galima išskirti zonas, kuriose vienoje
šalyje vykdoma veikla gali turėti
įtakos kitos šalies požeminio vandens ištekliams ir į jas sutelkti savo
dėmesį vykdant požeminio vandens
lygio ir cheminės sudėties stebėjimus. http://geoera.eu/

Kitos naujienos

Gedimino kalno
tvarkymas

atlikimo sudaryta su UAB „Hidroterra“. Projektuotojų teigimu, skirtingose kalno dalyse
gali tekti taikyti skirtingas priemones. Kalno
šlaitų sutvirtinimas bus vykdomas geotechninėmis priemonėmis, naudojant erdvinius
geotinklus, geresnių charakteristikų gruntą,
plokščius tinklus, galbūt gręžtinius inkarus.

2019-08-19 spaudos konferencijoje, kuri vyko Nacionaliniame muziejuje, paskelbta įmonė, laimėjusi
konkursą Gedimino klano tvarkymo
projektui parengti. Sutartis dėl darbų

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.satkuniene@lgt.lt

Naftos kainos

Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus žaliavinės
naftos kaina 2019-08-22 siekė 60,50 JAV dolerių už
barelį (kaina 2019-07-22 siekė 64,27 JAV dolerių
už barelį)
http://www.opec.org

Aplinkos ministerija http://am.lrv.lt
• Europos judumo savaitė 2019

The Geological Society of London
https://www.geolsoc.org.uk/

Tarptautinė geomokslų sąjunga
http://iugs.org
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