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Leid i mų išd a v i ma s
Leidimai naudoti žemės
gelmių išteklius
Gegužės mėnesį išduoti leidimai:
 UAB „Trantera“,
 UAB „Kvesų telkiniai“,
 Akcinei bendrovei „PANEVĖŽIO
STATYBOS TRESTAS“,
 UAB „Patrauka“.
Sudarytos 7 išteklių naudojimo sutartys. Panaikintas 6 leidimų
galiojimas.

Leidimai tirti žemės gelmes
Įmonių turinčių leidimus tirti žemės
gelmes skaičius – 157.

Leidimai naudoti angliavandenilių išteklius
Išduoti leidimai:
 Akcinė bendrovė „LOTOS
Geonafta“,
 Uždaroji akcinė bendrovė
„LL investicijos“.

Leidimai naudoti požeminį
vandenį
Gegužės mėnesį išduoti 3 leidimai
naudoti požeminį vandenį, pasirašytos 5 požeminio vandens išteklių
naudojimo sutartys.

Žemės gelmių registras
Žemės gelmių tyrimai
Gegužės mėnesį įregistruoti 131
žemės gelmių tyrimai.

Žemės gelmių ištekliai
Gegužės mėnesį aprobuoti ištekliai:
 Anykščių r. sav. Svirnų žvyro
telkinio ištekliai,
 Panevėžio r., Žvalgaičių smėlio
ir žvyro telkinio ištekliai,
 Trakų r. sav. Serapiniškių smėlio
ir žvyro telkinio II sklypo ištekliai.

Gręžiniai
Gegužės mėnesį Žemės gelmių
registro Gręžinių dalyje įregistruoti
137 gręžiniai.

Geoterminės sistemos
Gegužės mėnesį įregistruotos 9 geoterminės sistemos. Iš viso užregistruotos 536 geoterminės sistemos.

el. paslaugos

Teisės aktai
2018 m. gegužės 29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Nr. D1-415 įsakymas „Dėl Lietuvos respublikos
aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-912 „Dėl požeminio vandens vandenviečių apsaugos
zonų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. (TAR kodas 2018-08684)

Susitikimas su geologijos srityje
dirbančiais socialiniais partneriais
Gegužės 31 d. Lietuvos geologijos tarnyboje vyko Lietuvos geologijos tarnybos
specialistų ir Aplinkos ministerijos darbuotojų susitikimas su geologijos srityje
dirbančiais socialiniais partneriais. Susitikimo metu pristatyti Lietuvos geologijos
tarnybos veiklos rezultatai.
Planuojama, kad tokie susitikimai vyks kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį.

2018 m. VU bakalaurų ir magistrantų darbai

Hidrogeologija ir inžinerinė geologija, bakalaurai:
● Arina Ašipauskaitė vad. dr. J. Arustienė „Mizarų smūginio kraterio apylinkių hidrogeologinės
sąlygos“, ● Povilas Jonytis vad. doc. G. Žaržojus „Gedimino kalno šiaurės vakarinio šlaito inžinerinės
geologinės sąlygos“, ● Elvinas Paplauskas vad. dr. J. Arustienė „Naujosios Vilnios kvartero storymės
hidrogeologinės sąlygos ir požeminio vandens kokybė“, ● Monika Stonkutė vad. doc. P. Klizas „Trakų
vandenvietės filtracinių parametrų ir vandens cheminės sudėties kaitos analizė“.
Hidrogeologija ir inžinerinė geologija, magistrai:
● Agnė Babelytė vad. dr. V. Jakimavičiūtė-Maselienė „Raigardo ežero Lenkijoje dugno nuosėdų
analizė, pagal 210Pbex ir 137Cs pasiskirstymą“, ● Modestas Bujanauskas vad. dr. M. Gregorauskas,
konsult. prof. R. Mokrik „Baltijos regiono viršutinio-vidurinio paleozojaus hidrodinaminės sistemos
gamtinių požeminio vandens resursų modelinis įvertinimas“, ● Tautvydas Butėnas vad. doc. G. Žaržojus „Moreninio grunto tiesioginio kirpimo rezultatų panaudojimas polių raunančios jėgos vertinimui“, ● Mindaugas Gedaminskas vad. dr. J. Arustienė „Pakruojo rajono dolomito telkinių eksploatavimo poveikio požeminiam vandeniui vertinimas“, ● Justina Taukinaitienė vad. doc. S. Gadeikis
„Ignalinos atominės jėgainės teritorijos glacialinių gruntų deformacinių savybių ypatumai“.
Tęsiant valstybinių universitetų tinklo optimizavimą, birželio 6 d. LR Seime buvo pritarta Šiaulių universiteto
reorganizavimui ir prijungimui prie Vilniaus universiteto.

Hidrometeorologijos tarnyba įspėja

Jeigu sausringas laikotarpis tęsiasi ilgiau nei 30 dienų, yra konstatuojama stichinė sausra. Šiuo metu
sausringas laikotarpis, kaip pavojingas meteorologinis reiškinys yra pasiektas Lazdijų, Alytaus,
Marijampolės, Kalvarijos, Šakių ir Trakų savivaldybių teritorijose, o dalyje šių rajonų greitu metu, jei
nepalis, bus pasiektas ir stichinis meteorologinis reiškinys – sausra aktyviosios augalų vegetacijos
laikotarpiu. Plačiau apie kiekvienos dienos drėgmės sąlygas.
Lietuvos geologijos tarnyba stebi požeminio vandens pokyčius. Gruntinio vandens lygis kartą
per dieną matuojamas automatiniais lygio davikliais 20-yje postų, įrengtų visoje Lietuvoje, iš
kurių duomenys operatyviai perduodami telemetrine sistema. Jei sausra užsitęs, panaši padėtis
bus stebima ir požemyje.
Mįslā (I. Kepalaitė)

Naftos kainos

Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus žaliavinės naftos kaina 2018-06-06
siekė 73,05 JAV dolerių už barelį (kaina 2018-05-08 siekė 72,12 JAV dolerių
už barelį) http://www.opec.org
Tarptautinė geomokslų sąjunga http://iugs.org/. IUGS E-biuletenis-142
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM www.vstt.lt
● Neįprastas stendas Asvejos regioniniame parke

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