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Le id i m ų i šd a v i m a s

Teisės aktai

Leidimai naudoti žemės gelmių išteklius
Rugpjūčio mėnesį išduoti leidimai naudoti
kietųjų naudingųjų iškasenų išteklius šioms
įmonėms: UAB „Karjerai“, UAB „ALNITRANSA“,
UAB „Miškinių karjeras“, UAB „Nametas“,
UAB „Kesberta“.
Sudaryta 15 išteklių naudojimo sutarčių.
Panaikintas 5 leidimų galiojimas.
Leidimai tirti žemės gelmes
Įmonių turinčių leidimus tirti žemės gelmes skaičius
rugpjūčio pabaigoje buvo 158.
Leidimai naudoti požeminį vandenį
Rugpjūčio mėnesį išduoti 4 leidimai naudoti
požeminį vandenį, pasirašyta 14 požeminio
vandens išteklių naudojimo sutarčių.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Žemės gelmių registras
Žemės gelmių tyrimai
Rugpjūčio mėnesį įregistruoti 172 žemės gelmių
tyrimai.
Žemės gelmių ištekliai
Rugpjūčio mėnesį aprobuoti šie ištekliai:
• Pakruojo rajono Kuosiškių smėlio telkinio
detaliai išžvalgyti ištekliai;
• Klaipėdos rajono Žydelių smėlio telkinio
detaliai išžvalgyti ištekliai;
• Radviliškio rajono Verdulių III smėlio ir žvyro
telkinio naujo ploto detaliai išžvalgyti žvyro
ištekliai.
Gręžiniai
Rugpjūčio mėnesį Žemės gelmių registro Gręžinių
dalyje įregistruota 115 gręžinių.
Geoterminės sistemos
Rugpjūčio mėnesį įregistruotos 9 geoterminės
sistemos. Iš viso užregistruotos 562 geoterminės
sistemos.

Laboratorija
Rugpjūčio mėnesį ištirti 298 grunto bandiniai ir
21 vandens mėginys.

Naftos kainos

2018 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 813 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d.
nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo“ (TAR kodas 2018-13243)
2018 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 810 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d.
nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR
kodas 2018-13239)
2018 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 790 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d.
nutarimo Nr. 83 „Dėl Branduolinės (atominės) elektrinės statybos vietos (aikštelės) vertinimo
ataskaitos peržiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR kodas 2018-13166)
2018 m. liepos 25 d. Nr. 739 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Lietuvos geologijos tarnybai
prie aplinkos ministerijos“ (TAR kodas 2018-12699)
Lietuvos geologijos tarnyba perima VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“
seismologinio monitoringo stotis
Nuo 1999 m., kai buvo įrengta Valstybės
įmonės „Ignalinos atominė elektrinė“
(toliau – IAE) seismologinio monitoringo
sistema (toliau – SMS), Lietuvos geologijos tarnybai buvo pradėti teikti IAE SMS
duomenys, kurie yra kaupiami, analizuojami ir rengiami kasmetiniai seisminių
įvykių biuleteniai, vykdomas valstybinis
seismologinis monitoringas.
2012 m. Tarnyba išplėtė vykdomo seismologinio monitoringo aprėptį: įrengtos
Paburgės ir Paberžės labai plataus
diapazono stacionarios seisminės stotys,
bei įsteigtas duomenų valdymo centras.

Valstybinė įmonė „Ignalinos atominė
elektrinė“, vykdydama AE uždarymo darbus, 2016 m. informavo apie IAE seismologinio monitoringo sistemos eksploatavimo nutraukimą ir pasiūlė Tarnybai
perimti keturias seisminių stebėjimų stotis.
Siekdama užtikrinti nepertraukiamą valstybinio seismologinio monitoringo vykdymą,
Tarnyba 2017 metais informavo Ignalinos
AE apie pasirengimą perimti 4 seisminių
stebėjimų stotis. 2018 m. liepos 25 dieną
priėmus LRV nutarimą buvo pradėtos IAE
seisminių stebėjimų stočių perėmimo
procedūros. Plačiau

Renginiai

■ Rugsėjo 17–21 d. vyks Tarptautinis palaeoseismologinis lauko seminaras

Soft-sediment deformation structures and palaeoseismic phenomena in the
South-eastern Baltic Region (Plastiškai deformuotų nuosėdų struktūros ir paleoseisminiai
reiškiniai pietryčių Baltijos regione). Plačiau apie projektą.
Organizatoriai: Lietuvos geologijos tarnyba, Lietuvos geologų sąjunga, Poznanės Adomo
Mickevičiaus universitetas, Gamtos tyrimų centras. Kvietimas.
Seminaro kuratorė Aldona Damušytė, tel. (8 5) 233 5323, el. p. aldona.damusyte@lgt.lt.

■ Rugsėjo 21–22 d. vyks VIII-oji Geopaveldo diena Žemaitijoje

Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus žaliavinės
naftos kaina 2018-09-12 siekė 77,16 JAV dolerių už
barelį (kaina 2018-08-13 siekė 70,97 JAV dolerių už
barelį) http://www.opec.org

www.lgt.lt/epaslaugos .

ŽEMAITĖJĖS GEOLUOGĖNI PAVELDA SLIEPĖNĒ (Žemaitijos geologinio paveldo
slėpiniai). Renginį organizuoja Lietuvos geologijos tarnyba ir Lietuvos geologų
sąjunga. Programa.
Dalyvius registruoja Alma Grigienė, tel. (8 5) 213 9053, el. p. alma.grigiene@lgt.lt.
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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