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Leidimų išdavimas

Teisės aktai

Leidimai naudoti žemės gelmių
išteklius

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2018 m. gruodžio 7 d. Nr. D1-1080 „Dėl valstybinių miškų ir žemės gelmių išteklių valdymo efektyvumo rodiklių patvirtinimo“ (TAR kodas 2018-20119)

Lapkričio mėnesį išduoti leidimai naudoti kietųjų naudingųjų iškasenų išteklius šioms įmonėms:
 UAB Simuva (leidimas Nr. KN-18-49p)
 UAB Žemera
 UAB Biri uoliena
 UAB EUROTRANSA
 UAB Simuva (leidimas Nr. KN-18-53p)
 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ NERSTALITA
Sudarytos 26
išteklių naudojimo sutartys.
Panaikintas 9 leidimų galiojimas, 1 leidimo
galiojimas sustabdytas.

Leidimai tirti žemės gelmes
Įmonių turinčių leidimus tirti žemės gelmes
skaičius spalio pabaigoje buvo 155.

Leidimai naudoti požeminį vandenį
Lapkričio mėnesį išduoti 4 leidimai naudoti
požeminį vandenį, pasirašytos 45 požeminio
vandens išteklių naudojimo sutartys.

Žemės gelmių registras

2018 m. lapkričio 30 d. Nr. D1-1015 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR kodas 2018-19507)
2018 m. lapkričio 20 d. Nr. D1-973 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 1 d.
įsakymo Nr. D1-963 „Dėl Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) nuostatų patvirtinimo“
pakeitimo“ (TAR kodas 2018-18726)
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2018 m. gruodžio 5 d. Nr. 3D-870/D1-1041 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų
formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
(TAR kodas 2018-19805)
2018 m. lapkričio 20 d. Nr. 3D-823/D1-970 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. 3D-518/D1-490 „Dėl Žemėtvarkos
schemų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR kodas 2018-18672)

Renginiai

Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimas

Lietuvos geologijos tarnyboje –
Vytauto Almanio knygos
pristatymas

Žemės gelmių tyrimai
Lapkričio mėnesį įregistruoti 136 žemės gelmių
tyrimai.

Žemės gelmių ištekliai
Lapkričio mėnesį aprobuoti ištekliai:
 Visagino sav. Pasamanės ežero sapropelio
telkinio ištekliai.

Gręžiniai
Lapkričio mėnesį Žemės gelmių registro Gręžinių dalyje įregistruoti 158 gręžiniai.

Geoterminės sistemos
Lapkričio mėnesį įregistruotos 25 geoterminės
sistemos. Iš viso užregistruota 612 geoterminių
sistemų.

Laboratorija
Lapkričio mėnesį buvo ištirti 260 grunto bandinių ir 48 vandens mėginiai.

www.lgt.lt/epaslaugos

Gruodžio 3 d. Lietuvos geologijos
tarnyboje vyko susitikimas su Akmenės
rajone gyvenančiu rašytoju, miškininku,
aplinkosaugininku, publicistu Vytautu Almaniu ir jo naujos knygos „Už
Ribos“ pristatymas.

Lapkričio 21 d. Biržų regioninio parko
informaciniame centre buvo surengtas
B-Solution projekto „Lietuvos geologijos
tarnybos ir Latvijos aplinkos, geologijos
ir meteorologijos centro tarpinstitucinis
bendradarbiavimas valdant tarpvalstybinius požeminio vandens baseinus“
darbinis susitikimas. Susitikimo metu
aptarti svarbių tarpvalstybinių vandeningų sluoksnių išskyrimo, aktyvaus
karsto zonos kartografavimo ir tarpvalstybinio monitoringo tinklo ir programos optimizavimo klausimai.
Daugiau informacijos Jurga Arustienė,
tel. (8 5) 233 5605

Gruodžio 12–14 d.
Lietuvos geologijos tarnyba

Lenkijos geologijos instituto – Nacionalinio tyrimų instituto (PGI–NRI) delegacijos vizitas Lietuvos geologijos tarnyboje. Dalyvaus LGT direktorė J. Čyžienė. Daugiau informacijos Indrė Virbickienė, tel. (8 5) 233 1535

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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Geotopų apžvalga
Pagal Lietuvos Respublikos saugomų
teritorijų valstybės kadastro duomenis
Lietuvoje yra 684 valstybės saugomi
gamtos paveldo objektai (iš jų 177 geologiniai, 37 geomorfologiniai, 43 hidrogeologiniai). Be valstybės saugomų
geologinio paveldo objektų, yra dar
viena geologinio paveldo kategorija –
geotopai. Tai moksliniu ir pažintiniu
požiūriu svarbūs (unikalūs ar etaloniniai) geologiniai, geomorfologiniai, hidrogeologiniai objektai ir jų grupės –
reljefo formos, atodangos, rieduliai bei
jų sankaupos, didelių debitų ar padidėjusios mineralizacijos požeminio vandens versmės, kasiniai, ekspozicijos ir
kt. Dažnai jie turi ir didelę estetinę,
turistinę, archeologinę, istorinę ar kultūrinę vertę. Dauguma jų jau turi gamtos paveldo objektų statusą, kiti yra
potencialiai skelbtini būti saugomais
valstybės. Dalis geotopų yra privačioje
nuosavybėje, ar žmogaus suformuoti.
Geotopų tyrimus ir registravimą Lietuvos geologijos tarnyba atlieka nuo
1995 metų. Geotopų duomenų bazėje
saugoma informacija yra prieinama
internetu Lietuvos geologijos tarnybos
tinklapyje visiems besidomintiems
geologiniu paveldu ar atskirais vertingais gamtos objektais. Geotopus rasite
adresu: https://www.lgt.lt/epaslaugos/
►Duomenų gavimas iš sistemų: ►Vals-

Naftos kainos
V. Mikulėnas, J. Satkūnas

Pastebėjimai apie objektus
2018 m. gruodžio 6–7 d. ekspedicijos į
Molėtų rajoną metu, buvo aplankyti šie
gamtos objektai.

Netoli magistralės Vilnius–Utena rastas
penkiakampio formos (horizontalioje
plokštumoje) pilko granito luitas su
balno formos pažemėjimu viršutiniame
paviršiuje. Penkiakampio kraštinių ilgiai: 1,2 m 3,6 m 2,5 m ir 2,7 m (su
10–15 cm paklaida). Riedulio bendras
perimetras 9,2 m, aukštis 1,9 m.

Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus žaliavinės
naftos kaina 2018-12-07 siekė 59,20 JAV dolerių
už barelį (kaina 2018-11-07 siekė 70,63 JAV dolerių už barelį) http://www.opec.org

Aplinkos ministerija www.am.lt


Plokščiaviršis stačiakampis stalo pavidalo rusvo granito luitas – Meškos stalas (Čigono stalas), Asvejos regioniniame parke. Kraštinių ilgiai: 2,7–3 m,
bendras perimetras apie 9,5 m, aukštis
virš žemės paviršiaus – 0,65 m. Riedulys (luitas) tūno privačiame miške, apie
250 m nuo kelio. Reikėtų nuvalyti „stalo“ paviršių.

Asvejos regioniniame parke stūkso klasikinis eratinis granito-rapakyvio sudėties riedulys, Jurkiškių akmuo, kurio
perimetras 8,4 m. Tūno vaizdžiame slėnyje, Jurkiškių upelio vagoje, prie pažintinio tako, kuris kerta akmeningą
vagą ir stačiašlaitį slėnį su nuošliaužų
pėdsakais ir giliomis griovomis slėnio
šlaituose. Jurkiškių upelio slėnio šlaite
yra aktyvi griova

tybinė geologijos informacinė sistema
(GEOLIS): ►Geotopų žemėlapis.
Šiuo metu posistemyje galima rasti informaciją apie 664 geotopus (2018-12-11).
Informacija apie geotopus yra nuolatos
papildoma naujų tyrimų duomenimis.

Kitos naujienos

Gojaus didkalvė net ir per stiprią
pūgą dovanoja didingus vaizdus. Tai
Molėtų Karpatai... Patekti ant Gojaus
kalvos gali būti sudėtinga, nes visur
dirbamos žemės, pasėti javai.

Klimato kaitos konvencijos konferencija
COP24: aptarti Lietuvos pasiekimai ir įsipareigota žengti toliau

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
prie Aplinkos ministerijos (VSTT)


Ventos regioniniame parke rasta Žiemgalių
šventvietė

Tarptautinė geomokslų sąjunga (IUGS)
http://iugs.org/
 Naujienlaiškis Nr. 148
GeoERA Europos geologinių tarnybų
platforma http://geoera.eu/
The Geological Society of London
https://www.geolsoc.org.uk/
 Naujienlaiškis Nr. 345
 Naujienlaiškis Nr. 346
Visuotinė branduolinių bandymų
uždraudimo organizacija (CTBTO)
https://www.ctbto.org/
Gruodžio 4 d.
Šv. Barbora –
geologų globėja

Nuo seno Šv. Barbora buvo laikoma globėja visų,
kurie mirė staigia, ne sava
mirtimi, t. y., per nelaimingą atsitikimą.
Ji yra kalnakasių, sielininkų, bokštų, tvirtovių ir
artileristų globėja. Šiandien kalnakasybos tradicijas puoselėjantys geologai taip pat yra globojami Šv. Barboros.

Gruodžio 5-ji –
Pasaulinė dirvožemio diena
“Kaip yra pasakiusi viena žinoma

Šeštokiškio ozas. Jo ketera einančiu
keliuku iš Stacijavos galima pasiekti
Molėtų–Utenos betoninį plentą ir pasigrožėti banguotas laukais bei pajusti
ozo formos savastį.
Taip pat buvo aplankyti Noliškio akmuo, Tarailių kalva bei Kalinės
kalnelis. Nauji objektai bus įtraukti į
Geotopų
posistemį,
o
esančių –
patikslinti duomenys.

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.virbickiene@lgt.lt

dirvožemininkė Moteris –
dirvožemis – tai gyvas organizmas,
kuris atsiliepia protingam Žmogui,
sukurdamas jam gyvenimo sąlygas!
Su geriausiais linkėjimais“ –
sveikina doc. dr. Rimantas Vaisvalavičius, Lietuvos dirvožemininkų draugijos pirmininko pavaduotojas. Jis kviečia šia proga apsilankyti
Lietuvos dirvožemininkų draugijos interneto
puslapyje (http://ldd.asu.lt/ ir parsisiųsti puikią
dovaną – Pasaulinei dirvožemio dienai skirtą
plakatą
„Nematyta
Lietuva
po
kojom“! Plakatą rasite čia.
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