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Leidimų išdavimas
Leidimai naudoti žemės gelmių
išteklius
Spalio mėnesį išduoti leidimai naudoti kietųjų
naudingųjų iškasenų išteklius šioms įmonėms:
• UAB Alių durpynas,
• UAB Simuva,
• UAB Miškinių karjeras.
Sudaryta 14 išteklių naudojimo sutarčių.
Panaikintas 4 leidimų galiojimas.

Leidimai tirti žemės gelmes
Įmonių turinčių leidimus tirti žemės gelmes
skaičius spalio pabaigoje buvo 133.

Leidimai naudoti požeminį vandenį
Spalio mėnesį išduoti 8 leidimai naudoti
požeminį vandenį, pasirašytos 37 požeminio
vandens išteklių naudojimo sutartys.

Žemės gelmių registras
Žemės gelmių tyrimai
Spalio mėnesį įregistruoti 472 žemės gelmių
tyrimai.

Žemės gelmių ištekliai
Spalio mėnesį aprobuoti ištekliai:
• Klaipėdos r. sav. Gelžinių II smėlio ir žvyro
telkinio naujų plotų ištekliai,
• Klaipėdos r. sav. Šnaukštų-2 smėlio ir
žvyro telkinio naujų plotų žvyro ištekliai,
• Panevėžio r. sav. Žvalgaičių II smėlio ir
žvyro telkinio naujo ploto ištekliai,
• Kauno r. sav. Zapyškio II smėlio ir žvyro
telkinio naujų plotų ištekliai,
• Kauno r. sav. Drąseikių smėlio ir žvyro
telkinio dalies ištekliai.

Gręžiniai
Spalio mėnesį Žemės gelmių registro Gręžinių
dalyje įregistruoti 275 gręžiniai.

Geoterminės sistemos
Spalio mėnesį įregistruota 14 geoterminių
gręžinių sistemų. Iš viso užregistruotos 763
geoterminės gręžinių sistemos.

Laboratorija

Spalio mėnesį buvo ištirti 454 grunto bandiniai
ir 48 vandens mėginiai.

www.lgt.lt/epaslaugos

Teisės aktai
Lietuvos Respublikos Seimas
• 2019 m. spalio 15 d. Nr. XIII-2481 „Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034
pakeitimo įstatymas“ . (TAR kodas 2019-17357)
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• 2019 m. spalio 15 d. Nr. XIII-2482 „Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 9 straipsnio
pakeitimo įstatymas“. (TAR kodas 2019-17358)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
• 2019 m. spalio 25 d. Nr. D1-634/3D-587 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. D1-140/3D-141 „Dėl Naudingųjų
iškasenų, esančių žemės savininkų ar naudotojų žemės sklypuose, naudojimo savo ūkio reikmėms
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. (TAR kodas 2019-17066)
• 2019 m. spalio 18 d. Nr. D1-620 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 23 d.
įsakymo Nr. В1-761 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5
prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
05.4.1-APVA-V-017 priemonės „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių-rekreacinių
objektų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“. (TAR kodas
2019-16753)
• 2019 m. spalio 9 d. Nr. D1-598 „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 2019-16145)

Žemės gelmių įstatymo pakeitimai
LR Seimas 2019 m. spalio 15 d. priėmė
Lietuvos Respublikos žemės gelmių
įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymą
Nr. XIII-2481, kuris įsigalios 2020 m.
liepos 1 d.
Įstatymu
patikslinamos
institucijų,
formuojančių ir įgyvendinančių žemės
gelmių apsaugos ir išteklių naudojimo
srities valstybės politiką, funkcijos.
Įtvirtinami aiškūs leidimų tirti žemės
gelmes ir leidimų naudoti žemės gelmių
išteklius ir (arba) ertmes išdavimo,
tikslinimo, sustabdymo ir panaikinimo
pagrindai.
Nustatomos leidimų tirti žemės gelmes
rūšys: 1) angliavandenilių, nemetalinių
naudingųjų iškasenų, vertingųjų mineralų,
metalų rūdų, požeminio vandens, geoterminės energijos, žemės gelmių ertmių
paieška ir žvalgyba; 2) geologinis, hidrogeologinis, aerofotogeologis, geocheminis,
ekogeologinis, inžinerinis geologinis, geofizinis, naudingųjų iškasenų išteklių kartografavimas; 3) inžinerinis geologinis (geoŽemės gelmių informacijos centras:
tel. (8 528) 26 492
el. p. vytautas.puronas@lgt.lt
Taikos g. 2, Vievis, Elektrėnų sav.

techninis), ekogeologinis, geofizinis tyrimai; 4) angliavandenilių išteklių tyrimo ir
naudojimo gręžinių gręžimas ir (ar) likvidavimas. Nustatomi kvalifikaciniai reikalavimai asmenims siekiantiems gauti
leidimus tirti žemės gelmes.
Įtvirtinami naudingųjų iškasenų tyrimo
atlikimo terminai. Nustatoma, kad
naudingųjų iškasenų, išgaunamų atvirais
kasiniais, tyrimų maksimalus vykdymo
terminas 1 metai, naudingųjų iškasenų,
išgaunamų požeminiais kasiniais, tyrimo
maksimalus vykdymo terminas – 3 metai.
Nustatoma, kad žemės gelmių naudojimo
planas rengiamas aprobavus naudingųjų
iškasenų*, kuriuos planuojama naudoti, ir
po aprobavimo atlikus Planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatyme nustatytas procedūras*.
Naudoti žemės gelmių išteklius ar žemės
gelmių ertmes galima tik turint leidimą.
Naudojimo sutarčių nebelieka.
(Plačiau)
* – yra išimčių.
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LGT specialistai paėmė grunto mėginius po gaisro Alytuje

Paviršinio grunto mėginių tyrimo vietų centrai ir
numeriai Miklusėnų gyvenvietėje

Paviršinio grunto jungtinių mėginių (nuograndų) ėmimo tikslas – identifikuoti oru
perneštos taršos arealus. Tyrimo vietos ir
mėginių ėmimo metodikos parinktos įvertinus
eilę gamtinių bei socialinių faktorių. Pirmenybė teikiama pagal vėjų rožę labiausiai
nukentėjusioms apgyvendintoms teritorijoms – Miklusėnų gyvenvietei bei Putinų ir

Paviršinio grunto mėginių tyrimo vietų centrai ir
numeriai Putinų ir Panemunės mikrorajonuose

Panemunės mikrorajonams. Be to, tyrimo
vietos buvo pakoreguotos, atsižvelgus į
Aplinkos apsaugos departamento prie
Aplinkos ministerijos Alytaus valdybos bei
Visuomenės sveikatos centro darbuotojų
pateiktą informaciją.
Pavyzdžius rinko Lietuvos geologijos tarnybos prie AM Hidrogeologijos skyriaus

LGT specialistai sėmėsi krantotyros ir pakrančių
zonų valdymo patirties iš Lenkijos kolegų V. Mikulėnas

Lenkijos geologijos tarnybos (PGI-NRI) Jūrų
geologijos padalinio Gdanske kvietimu
dalyvauta su krantotyra bei krantotvarka
glaudžiai susijusiame moksliniame susitikimemokymuose „Pakrančių zonų valdymo iš
geologinės perspektyvos“ pagal COAST
programos veiklą Nr. CA15217 – Vandenyno
valdymas siekiant tvarumo (OceanGov).
Pakrančių zonos pokyčius lemia įvairūs
veiksniai, tarp kurių pagrindinis – geologinių sąlygų įvairovė, teikiant svarbą
geomorfologiniams ir topografiniams ypatumams. Šie natūralūs procesai, formuojantys
pakrantes, yra įprasti epikontinentinėse
jūrose, tokiose kaip Baltijos jūra. Ypač
pietinės Baltijos jūros pakrantės zona nuo
Vokietijos vakaruose iki Latvijos ir net kai
kuriose Estijos dalyse bei Rusijoje (Suomijos įlankoje) rytuose patiria intensyvius
abrazinius pokyčius. Šių natūralių procesų,
susijusių
su
pakrantės
geologinėmis
sąlygomis tyrimas tampa vis didesniu
iššūkiu plėtojant ir tvarkant pakrančių zoną.
Šiame susitikime-mokymuose buvo susitelkta diskutuoti apie ekonominį valdymą ir
pritaikymą prie pakrantės zonos plėtros dėl
geologinių pavojų; skirtingo tipo kranto
apsaugos metodus ir privalumus bei

trūkumus atsižvelgiant į geologines sąlygas;
jūros dugno išteklių (pagrinde jūrinių
smėlingų nuogulų, tinkamų pakrančių
pamaitinimui) valdymą arti esančiose
kranto vietose, geologinius (inžinerinius
geologinius, geofizinius) tyrimus. Šia
tematika buvo išklausytos 5 paskaitos,
apsilankyta Lenkijos mokslų akademijos
Hidrotechnikos instituto laboratorijoje, kur
buvo pademonstruotas bangų pliūpsnių
modeliavimas
kaip
mokslinis
įrankis
pakrančių ir vandenynų inžinerijai. Ekskursijos metu buvo geriau susipažinta su
praktiniais geologinių sąlygų ir susijusių
procesų pavyzdžiais skirtingo tipo pakrantėse, dirbtinai papildomose smėliu ir saugomose bunomis (groinais), betoninėmis
krantinėmis ir gabijonais:
1) Chałupy (Helos pusiasalyje). Pakrantės
apsaugos metodai - barjerinio tipo pakrantė; paplūdimio dirbtinio maitinimo ir jūros
dugno problemos bandant suvaldyti išteklius;
2) Rozewie (kontinentinis krantas). Ekonominė veikla skardingų krantų aplinkoje;
3) Jastrzębia Góra (kontinentinis krantas).
Pakrančių apsaugos būdai stačiuose klifo
tipo šlaituose.

specialistai dr. Virgilija Gregorauskienė,
Azatui Afionian, Julija Antonenko ir Aurimas Slavinskas 2019 m. spalio 30 d. surinko penkiolika jungtinių paviršinio grunto mėginių Pramonės g. 1, Alytaus m.
įvykusio gaisro apylinkėse.
Vengiant kryžminės taršos, galinčios kilti
persikeliant iš vieno ploto į kitą, grunto
mėginių ėmimo metu kiekviename plote
naudotos kitos vienkartinės nitrilo pirštinės. Mėginiai surinkti vadovaujantis
pagrindiniais tokių grunto mėginių ėmimo
metodiniais
principais,
nurodytais
tarptautiniuose standartuose LST ISO
10381-5:2007
„Dirvožemio
kokybė.
Ėminių ėmimas. 5 žemio taršos tyrimo
vadovas“ ir LST ISO 10381-2:2005
„Dirvožemio kokybė. Ėminių ėmimas. 2
dalis. Ėmimo būdų vadovas“. Paviršinio
grunto jungtinių mėginiai spalio 31 d.
buvo perduoti į AAA ATD laboratoriją
analitiniams tyrimams. Grunto mėginiuose
bus nustatyti sunkiųjų metalų, naftos,
aromatinių, policiklinių bei halogenintų
angliavandenilių,
polibromintų
difenileterių kiekiai. Analizių atlikimo ir
rezultatų gavimo terminai nėra tiksliai
žinomi, kai kurios medžiagos (pavyzdžiui,
dioksinai) tikėtinai bus tiriamos užsienio
laboratorijose.

Kitos naujienos
Naftos kainos

Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus
žaliavinės naftos kaina 2019-11-07 siekė
62,32 JAV dolerių už barelį (kaina 201910-07 siekė 59,12 JAV dolerių už barelį)
https://www.opec.org

SEMINARAS

Arsenas požeminiame
vandenyje: kilmė ir
žalingo poveikio
prevencijos galimybės

2019 m. lapkričio 28 d. Lietuvos
geologijos tarnyboje vyks tarpinstitucinis seminaras ir diskusija skirta

aptarti arseno požeminiame vandenyje
tyrimų rezultatus, tolimesnes darbų
kryptis, tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
Kviečiami tyrėjai, hidrogeologai, vandentvarkininkai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, visi besidomintys
arseno problematika. Seminaro programa
bus paskelbta LGT tinklapyje.
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