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Leidimų išdavimas

Teisės aktai

Leidimai naudoti žemės gelmių
išteklius

2020 m. sausio 29 d. Nr. 72 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 2 d. nutarimo
Nr. 318 „Dėl gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR kodas 2020-02434)
2020 m. sausio 15 d. Nr. 21 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. i-1163 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3851(2)“ (TAR kodas 2020-00766)

Sausio mėnesį išduoti leidimai naudoti
kietųjų naudingųjų iškasenų išteklius
šioms įmonėms:
• UAB „Žuveisa“,
• UAB „Ežerūna“,
• UAB „Pašilita“,
• UAB „REGOSEL“,
• UAB „Compus“.
Sudarytos 7 išteklių naudojimo sutartys.
Panaikintas 3 leidimų galiojimas.
Leidimai tirti žemės gelmes

Įmonių turinčių leidimus tirti žemės gelmes
skaičius sausio pabaigoje buvo 130.
Leidimai naudoti požeminį vandenį

Sausio mėnesį išduoti 8 leidimai naudoti
požeminį vandenį, pasirašytos 9 požeminio
vandens išteklių naudojimo sutartys.

Žemės gelmių registras
Žemės gelmių tyrimai

Sausio mėnesį įregistruoti 469 žemės gelmių tyrimai.
Žemės gelmių ištekliai
Sausio mėnesį aprobuoti ištekliai:
Jonavos r. sav. Rizgonių II smėlio ir žvyro
telkinio naujo ploto ištekliai.
Gręžiniai
Sausio mėnesį Žemės gelmių registro Gręžinių dalyje įregistruoti 198 gręžiniai.
Geoterminės sistemos

Sausio mėnesį įregistruota 18 geoterminių
gręžinių sistemų. Iš viso užregistruotos
799 geoterminės gręžinių sistemos.

Laboratorija
Sausio mėnesį buvo ištirti 403 grunto
bandiniai ir 15 vandens mėginių.

LGT facebook

www.lgt.lt/epaslaugos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro įsakymas

2020 m. sausio 31 d. Nr. 3D-57/D1-58 „Dėl Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio
4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR kodas 2020-02287)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas

2020 m. sausio 20 d. Nr. D1-30 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. kovo 14 d.
įsakymo Nr. D1-226 „Dėl Angliavandenilių Išteklių naudojimo konkurso komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR kodas 2020-00960)
Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas

2020 m. sausio 20 d. Nr. 1-18 „Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2003 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 1-01 „Dėl Markšeiderinių darbų atlikimo kietųjų naudingųjų iškasenų
telkiniuose laikinųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR kodas 2020-00955)

Lietuvos geologinis kartografavimas M 1:50 000
dr. R. Guobytė

Valstybinis geologinis kartografavimas
1:50 000 masteliu vykdomas nuo
1964 metų. 2019 metais užbaigus kvartero nuogulų erdvinį geologinį kartografavimą 1444 km2 teritorijoje (Ignalinos plote), šiuo masteliu jau kartografuota 64,9 proc. arba 42 173,6 km2
šalies ploto (be teritorijos, kartografuotos aerofotogeologiniu būdu). Erdvinis
geologinis M 1:50 000 kartografavimas
kompleksiniu būdu atliktas 26 962 km2
teritorijoje, o 15 211 km2 plote atliktas
tik kvartero storymės (12 154 km2)
arba tik prekvartero darinių (3 057 km2)
erdvinis
geologinis
kartografavimas.

dalyje (Skaudvilės plotas), Baltijos
aukštumoje (Širvintų, Prienų ir Stakliškių bei Zarasų plotai).
Atsiradus būtinybei detaliai ištirti arseno patekimo į Raseinių rajono savivaldybei priklausančias vandenvietes,
2020 m. numatoma pradėti kvartero
darinių erdvinį geologinį kartografavimą M 1:50 000 Raseinių ir Betygalos
plotuose, kuriuose bus gręžiami gilūs
kartografiniai tiriamieji gręžiniai. Dėl to
atidedamas Zarasų ploto kvartero
storymės erdvinis geologinis kartografavimas 1:50 000 masteliu.

Prekvartero darinių erdvinis geologinis kartografavimas 1:50 000
masteliu
atliekamas
1245 km2 teritorijoje
(Kražių–Skaudvilės
plotas), o kvartero
nuogulų erdvinis geologinis kartografavimas
vykdomas 3247,5 km2
teritorijoje: pietinėje
Žemaičių aukštumos

LIETUVOS GEOLOGŲ SĄJUNGOS ŽURNALAS

Nr. 121 geo naujienos Lietuvos geologijos tarnybos informacinis leidinys

Renginiai

2020 metų vasario 5 dieną, Varšuvoje
įvyko Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus Giedriaus Giparo susitikimas
su Lenkijos Respublikos Klimato ministerijos valstybės sekretoriumi, vyriausiuoju šalies geologu Piotr Dziadzio.

moje bei Baltijos jūros akvatorijoje
(dviejuose telkiniuose, iš jų gavyba
sudaro 20 proc. visų išgaunamų išteklių). Gavyba akvatorijoje yra galima tik
perkėlus Europos parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/30/ES. Lietuva
privalo perkelti šią direktyvą, todėl yra
naudinga pasinaudoti Lenkijos patirtimi bei praktika.

Susitikimo metu susitarta bendradarbiauti angliavandenilių tyrimų bei gaP. Dziadzio pasiūlė organizuoti praktinį
vybos reguliavimo srityje. Lenkijoje
seminarą šiais klausimais Gdanske. Jo
angliavadeniliai yra išgaunami sausudata bus numatyta vėliau.

Susitikimas Lenkijos Respublikos Klimato ministerijoje (J. Satkūno nuotr.)

Aplankykite šaltinių
TOP 10!
Lietuvoje visada šaltiniai laikyti pagarboje ir nuo seno žinoma legendų ir
padavimų apie gydomąją vandens
šaltinių galią. Seniau šaltinio vanduo
buvo bene vienintelis geriamojo vandens šaltinis. Ir šiais laikais, anot LGT
specialistų, visų sukataloguotų šaltinių
ir versmių vandenį galima gerti. Tačiau, kaip ir vandens telkiniai, jie yra
labai jautrūs bet kokia taršai.
Lietuvos geologijos tarnyba iš viso
Smardonės šaltinis
ištyrė 242 šaltinius – cheminę sudėtį,
(I. Satkūnienės nuotr.)
fizines savybes, formavimosi sąlygas,
surinktos tautosakos žinios. Visa in- Kviečiame aplankyti įdomiausių
formacija apie ištirtus šaltinius sudėta į Lietuvos šaltinių ir versmių TOP 10:
5 leidinius.
1. Druskelės šaltinis
Šaltinių skaičius ir jų būklė nuolatos 2. Darsūniškio mineralinis šaltinis
keičiasi dėl gamtinių sąlygų ir žmogaus 3. Baltasis šaltinis
veiklos. Didžiausia tikimybė šaltiniams 4. Čiegio šaltinis
būti užterštiems yra vis intensyvėjanti 5. Rudoji versmelė
ūkinė veikla.
6. Lino verdenė
Visų ištirtų šaltinių ir versmių sąrašas 7. Šafarnės alko akivarų šaltinis
patalpintas Lietuvos geologijos tarny- 8. Šaltinių kalnelis
9. Kavarsko šaltinis
bos tinklalapyje www.lgt.lt:
10. Svilės šaltiniai
Lietuvos šaltiniai ir versmės
LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA • S. 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

Gamtos tyrimų centras
švenčia veiklos 10-metį!
Gamtos tyrimų centro mokslinės
veiklos kryptys:
• Aplinkos kokybės būklės, gamtinių ekosistemų, buveinių, rūšių, bendrijų, populiacijų
struktūros, funkcionavimo, jautrumo, pažeidžiamumo, genetinės įvairovės, adaptacijų,
mikroevoliucijos globalios kaitos ir antropogeninio poveikio sąlygomis dėsningumų ir
mechanizmų tyrimai, teorinių pagrindų kūrimas ir prognozė;
• Lietuvos gamtos ir biologijos išteklių būklės, kaitos tyrimai ir prognozė, išsaugojimo,
atkūrimo ir tvaraus naudojimo mokslinis pagrindimas;
• Žemės gelmių ir paviršiaus sandaros, savybių, susidarymo, paleogeografinių ir paleoekologinių sąlygų raidos, požeminio ir paviršinio
vandens sistemų, kraštovaizdžio ir geoaplinkos
būklės, kaitos ir sąveikos su žmogaus veikla
tyrimai, Lietuvos teritorijos ir gelmių išteklių
tvaraus naudojimo mokslinis pagrindimas.
Gamtos tyrimų centrą sudaro:
Botanikos institutas – didžiausia botanikos
mokslo institucija Lietuvoje.
Ekologijos institutas – pagrindinė Lietuvos
ekologijos mokslo įstaiga.
Geologijos ir geografijos institutas –
pagrindinė mokslinius geologinius ir geografinius tyrimus Lietuvoje atliekanti organizacija, nagrinėjanti įvairias stratigrafijos,
paleontologijos, tektonikos, mineralogijos,
paleogeografijos, geochemijos, hidrogeologijos, gamtinių geografinių ir geologinių procesų
ir
kraštovaizdžio
funkcionavimo,
Lietuvos visuomenės teritorinės sandaros,
racionalaus gamtinės aplinkos naudojimo ir
apsaugos problemas, rengianti aukštos
kvalifikacijos mokslininkus.

Kitos naujienos
Naftos kainos

Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus žaliavinės
naftos kaina 2020-02-07 siekė 55,11 JAV dolerių
už barelį (kaina 2020-01-07 siekė 69,60 JAV
dolerių už barelį) http://www.opec.org

Aplinkos ministerija http://am.lrv.lt
The Geological Society of London
https://www.geolsoc.org.uk/
Tarptautinė geomokslų sąjunga
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