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Leidimų išdavimas
Leidimai naudoti žemės gelmių
išteklius
Rugpjūčio mėnesį išduoti leidimai naudoti
kietųjų naudingųjų iškasenų išteklius šioms
įmonėms:
• UAB „REGADO LT“,
• Uždaroji akcinė bendrovė
VERSMĖ“,
• MB „Trinida“,
• Laisvūnas Neimanas.

„UKMERGĖS

Sudarytos 5 išteklių naudojimo sutartys. Panaikintas 3 leidimų galiojimas.

Leidimai tirti žemės gelmes
Įmonių turinčių leidimus tirti žemės gelmes
skaičius liepos pabaigoje buvo 137.
Leidimai naudoti požeminį vandenį
Rugpjūčio mėnesį išduota 12 leidimų naudoti
požeminį vandenį, pasirašytos 28 požeminio
vandens išteklių naudojimo sutartys.

Arseno tyrimai vandenyje R. Radienė, Lietuvos geologijos tarnyba
Vykdydama Valstybinę aplinkos
monitoringo 2018–2023 m. programą Lietuvos geologijos tarnyba prie
Aplinkos ministerijos šiais metais
atliko sunkiųjų metalų tyrimus
Valstybinio
požeminio
vandens
monitoringo tinklo gręžiniuose. Viso
buvo paimti 202 mėginiai sunkiųjų
metalų, tame tarpe ir arseno,
tyrimams. Apibendrinus tyrimų rezultatus matyti, kad didžiausios arseno koncentracijos išlieka Raseinių r.
Ražaitėlių ir Šienlaukio vandenviečių
vandenyje, kur jos atitinkamai siekia
26 ir 37 µg/l ir didžiausią leidžiamą
koncentraciją (DLK) geriamajame

vandenyje viršija 2,6–3,7 karto.
Siekiant išaiškinti arseno kilmę
požeminiame vandenyje, Tarnyba
parengė tyrimų programą ir planuoja
atlikti išsamius požeminio vandens ir
nuogulų tyrimus šių dviejų vandenviečių
gretimybėse.
Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos
duomenis, atvejų, kai viešojo
vandens tiekimo vandenvietėse buvo
aptiktos DLK viršijančios arseno
koncentracijos yra ir daugiau. Su
informacija galima susipažinti:
http://nvsc.lrv.lt/lt/veiklossritys/visuomenes-sveikatos-saugosuztikrinimas

IX-oji Geopaveldo diena

Žemės gelmių
registras

Rugsėjo 20 d. (penktadienį)

Žemės gelmių tyrimai
Rugpjūčio mėnesį įregistruoti 303 žemės
gelmių tyrimai.
Žemės gelmių ištekliai
Rugpjūčio mėnesį aprobuoti ištekliai:

• Trakų r. sav. Serapiniškių telkinio II sklypo
naujų plotų detaliai išžvalgyti smėlio ir žvyro
ištekliai,
• Panevėžio r. sav. Pašilių smėlio telkinio naujo
ploto detaliai išžvalgyti ištekliai.

Gręžiniai
Rugpjūčio mėnesį Žemės gelmių registro
Gręžinių dalyje įregistruota 123 gręžinių.

Geoterminės sistemos
Rugpjūčio mėnesį įregistruota 15 geoterminių
sistemų. Iš viso užregistruotos 737 geoterminių
gręžinių sistemos.

Laboratorija
Rugpjūčio mėnesį buvo ištirti 503 grunto
bandiniai ir 52 vandens mėginiai.

www.lgt.lt/epaslaugos

Lankomi objektai: Šaltinių kalnelis, Strėvos įgriuva, Strėvos II duobė,
Nikronių akmuo, Aukštadvario šaltinis, Velnio duobė, Gelionių duobė, Antaveršio duobė, Gedanonių kalnas ir kt. Aukštadvario krašto geologijos, istorijos ir kultūros vertybės.
Renkamės: 9.30 val. Trakų rajone automobilių stovėjimo aikštelėje prie
Stankos ežero (netoli Strėvos), koordinatės LKS-94: y 545368; x 6050387.
Dalyvius (iki rugsėjo 17 d.) registruoja: Indrė Satkūnienė,
tel. (85) 233 1535, el. p. indre.satkuniene@lgt.lt

Kitos naujienos
Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus žaliavinės naftos kaina 2019-09-13 siekė
60,02 JAV dolerių už barelį (kaina 2019-0813 siekė 59,34 JAV dolerių už barelį)
http://www.opec.org

Aplinkos ministerija
http://am.lrv.lt
Tarptautinė geomokslų sąjunga
http://iugs.org
GeoERA Europos geologijos
tarnybų platforma
http://geoera.eu/

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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