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Leidi mų
išd a v im a s
Leidimai naudoti žemės
gelmių išteklius
Balandžio mėnesį išduoti leidimai:
 UAB „Europolius“,
 Romualdui Andrijauskui,
 UAB „Žemera“.
Sudarytos 7 išteklių naudojimo
sutartys. Panaikintas 3 leidimų
galiojimas.
Leidimai tirti žemės gelmes
Įmonių turinčių leidimus tirti
žemės gelmes skaičius – 157.
Leidimai naudoti požeminį
vandenį
Balandžio mėnesį išduoti 5 leidimai
naudoti požeminį vandenį, pasirašytos 36 požeminio vandens išteklių naudojimo sutartys.

Žemės gelmių
registras
Žemės gelmių tyrimai
Balandžio mėnesį įregistruoti 127
žemės gelmių tyrimai.
Žemės gelmių ištekliai
Balandžio mėnesį aprobuoti
ištekliai:
 Kauno r. Drąseikių žvyro
telkinio ištekliai,
 Panevėžio r. Trumpragio smėlio
telkinio ištekliai,
 Pasvalio rajono Dagiliškių
smėlio telkinio ištekliai,
 Šiaulių rajono Pakarčiūnų
smėlio ir žvyro telkinio ištekliai.
Gręžiniai
Balandžio mėnesį Žemės gelmių
registro Gręžinių dalyje įregistruoti
86 gręžiniai.
Geoterminės sistemos
Balandžio mėnesį įregistruotos 9
geoterminės sistemos. Iš viso užregistruotos 528 geoterminės
sistemos.

el. paslaugos

.

100-asis numeris!

Mieli prenumeratoriai, prieš devynerius metus pradėtas leisti
Geologijos naujienlaiškis sulaukė 100-ojo numerio! Džiaugiamės
gausiu prenumeratorių ratu ir galimybe skleisti geologijos žinias
visuomenei, viešinti Tarnybos darbą ir įgyvendintus projektus.
Norime Jums pristatyti atnaujintą geologijos naujienų numerį ir
pasidžiaugti ilgu bendradarbiavimu!

Susitikimas su geologijos įmonėmis
Gegužės 31 d. 10 val. Lietuvos geologijos tarnybos posėdžių salėje vyks Lietuvos
geologijos tarnybos administracijos ir specialistų susitikimas su geologinių įmonių
atstovais. Planuojama tokius susitikimus rengti kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį.
Susitikimų metu bus aptariami svarbūs bendradarbiavimo klausimai, abipusiai pasiūlymai ir
teikiamų paslaugų vertinimai.

Pažeidimų karjeruose
dairomasi iš oro
Balandžio 30 d., Lietuvos geologijos tarnybos specialistai, kurie
atlieka Žemės gelmių naudojimo priežiūrą, vykdė karjerų teritorijų
apžvalgas iš oro Kauno rajone. Buvo naudojamas Lietuvos
kariuomenės karinių oro pajėgų sraigtasparnis. Specialistai
karjerus iš oro apžiūri jau ne pirmą kartą. Iš viršaus puikiai matosi
pažeidimai, kuriuos vietoje pastebėti sunku, be to vienu metu
apžiūrima didelė teritorija.

PanAfGeo projektas
2018 m. kovo 11–19 d. Jungtinėje Tanzanijos Respublikoje vyko Europos šalių geologijos
tarnybų asociacijos (EuroGeoSurveys) ir Afrikos geologijos tarnybų organizacijos (OAGS)
projekto „Afrikos geologijos tarnybų geomokslinių žinių ir gebėjimų stiprinimas“ (PanAfGeo)
Geologinių pavojų mokymų kursai. Kursuose dalyvavo 31 dalyvis iš 12 Afrikos šalių. Mokymus
vedė Lietuvos, Italijos, Lenkijos ir Pietų Afrikos specialistai.
Lietuvos geologijos tarnybos specialistai koordinuoja Geopavojų temą ir veda mokymus
aplinkos taršos, žemės paviršiaus pokyčių stebėjimų, hidrologinių pavojų, dykumėjimo ir
dirvožemio degradacijos temomis. Plačiau

Naftos kainos

Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus žaliavinės naftos kaina 2018-05-08 siekė 72,12 JAV
dolerių už barelį (kaina 2018-04-09 siekė 65,09 JAV dolerių už barelį) http://www.opec.org
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