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Leidimų išdavimas
Leidimai naudoti žemės gelmių
išteklius
Rugsėjo mėnesį išduoti leidimai naudoti
kietųjų naudingųjų iškasenų išteklius šioms
įmonėms:

• UAB „Nametas“,
• UAB „Dolmesta“,
• Akcinė bendrovė „KLOVAINIŲ SKALDA“,
• UAB „Skaistgirio skalda“.
Sudaryta 10 išteklių naudojimo sutarčių. Sustabdytas 1 leidimo, panaikintas 4 leidimų, galiojimas.

Leidimai tirti žemės gelmes
Įmonių turinčių leidimus tirti žemės gelmes
skaičius rugsėjo pabaigoje buvo 135.
Leidimai naudoti požeminį vandenį
Rugsėjo mėnesį išduoti 6 leidimai naudoti
požeminį vandenį, pasirašytos 6 požeminio
vandens išteklių naudojimo sutartys.

Žemės gelmių registras
Žemės gelmių tyrimai

Rugsėjo mėnesį įregistruoti 473 žemės gelmių tyrimai.

Žemės gelmių ištekliai

Rugsėjo mėnesį aprobuoti ištekliai:

• Klaipėdos r. sav. Birbinčių telkinio smėlio ir
žvyro ištekliai,
• Šilutės r. sav. Medalių smėlio telkinio ištekliai,
• Panevėžio r. sav. Pelėdiškių smėlio telkinio
ištekliai,
• Klaipėdos r. sav. Gelžinių II smėlio ir žvyro
telkinio ištekliai,
• Kėdainių r. sav. Milžemių smėlio ir žvyro
telkinio ištekliai.

Gręžiniai

Rugsėjo mėnesį Žemės gelmių registro Gręžinių dalyje įregistruoti 248 gręžiniai.

Geoterminės sistemos

Rugsėjo mėnesį įregistruota 11 geoterminių
sistemų. Iš viso užregistruotos 748 geoterminės gręžinių sistemos.

Laboratorija
Rugsėjo mėnesį buvo ištirti 409 grunto bandiniai ir 40 vandens mėginių.

www.lgt.lt/epaslaugos

Naujas Lietuvos
geologijos tarnybos
direktorius

2019 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos
Aplinkos ministerijos įsakymu Nr. AMP1–
150, nuo spalio 14 d., Giedrius Giparas
priimtas penkerių metų kadencijai į Lietuvos geologijos tarnybos vadovo pareigas.
Linkime jam sėkmės darbuose.
Dėkojame dr. Jolantai Čyžienei
atsakingai ir pareigingai vykdžiusiai
direktorės pareigas!

Statybinių inžinerinių
geologinių ir
geotechninių tyrimų
priežiūra ir kontrolė

2019 m. III ketvirtį patikrinti 944 statybinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitų duomenys ir įvertinta šių tyrimų kokybė bei atitikimas
statybos techninių reglamentų nuostatoms. Pateikiamų ataskaitų skaičius
ženkliai išaugo – 1,75 karto, palyginti su
II-uoju metų ketvirčiu.

Kitos naujienos
Naftos kainos

Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus
žaliavinės naftos kaina 2019-10-09 siekė
59,65 JAV dolerių už barelį (kaina 201909-09 siekė 62,00 JAV dolerių už barelį)
http://www.opec.org

IX Geopaveldo diena

Rugsėjo 20 d. vyko IX-oji Geopaveldo
diena: Aukštadvario apylinkių „velniškasis“
paveldas. Apie objektus pasakojo Lietuvos
geologijos tarnybos ir Aukštadvario RP
komanda. Kava ir skanumynais vaišino
Lietuvos geologų sąjunga.
IX-osios Geopaveldo dienos renginio metu
aplankėme Aukštadvario kraštą, kuris
garsėja istoriniais paminklais, unikalia
gamta, puikiais kraštovaizdžiais. Lankėme
Šaltinių kalnelį, Strėvos įgriuvą, Strėvos II
duobę, Nikronių akmenį, Aukštadvario
šaltinį, Velnio, Gelionių, Antaveršio duobes, Gedanonių kalvą. Aptarėme požeminio vandens proveržius Aukštadvaryje.
Lauko išvykos vadovas 2019

Statybos techninio reglamento STR 1.04.
02:2011 nustatyta tvarka įvertintos 37
inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų darbų programos ir parengtos išvados
apie jose numatytų darbų apimties ir
sudėties nustatytų reikalavimų atitikimą.
Parengtos 33 atliktų inžinerinių geologinių
ir geotechninių tyrimų, atitinkančių trečiąją geotechninę kategoriją, ataskaitų
vertinamosios išvados.
Įvertintos 1852 techninės užduotys
registruojamiems inžineriniams geologiniams tyrimams. Registruojamų tyrimų
skaičius ženkliai padidėjo (1,35 karto),
palyginti su praėjusiu ketvirčiu.
Parengtos 98 vertinamosios išvados apie
ypatingų statinių sklypų inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitas.
Atlikti 5 įmonių planiniai patikrinimai,
ko pasėkoje 2 įmonės atsisakė inžinerinių geologinių tyrimų veiklos.
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LGT Žemės gelmių
informacijos centras

Žemės gelmių informacijos centre baigti
renovacijos darbai ir pasirašytas darbų
perdavimo-priėmimo aktas.
Kviečiame aplankyti ŽGIC lauko riedulių
ekspoziciją ir atnaujintą kerno saugyklą:
tel. (8 528) 26 492, vytautas.puronas@lgt.lt
Taikos g. 2, Vievis, Elektrėnų sav.

