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LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

TEISĖS AKTAI

Rugsėjo mėnesį išduoti leidimai
naudoti žemės gelmių išteklius ir
ertmes:

2015 m. rugsėjo 24 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus įsakymas Nr. 1-182 „Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
(TAR kodas 2015-14202)

•

Viganto Čekanausko individualiai
įmonei.

Leidimai tirti žemės gelmes
Rugpjūčio mėnesį leidimų tirti žemės
gelmes turėtojų skaičius – 147.

2015 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1645 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo“
pakeitimo“ (TAR kodas 2015-13800)

ŽEMĖS GELMIŲ
REGISTRAS
Žemės gelmių ištekliai
Rugsėjo mėnesį aprobuoti
telkinių ištekliai:

2015 m. rugsėjo 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1625 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo
Nr. D1-172 „Dėl Požeminio vandens telkinių būklės vertinimo kriterijų
nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR kodas 2015-14009)

šie

•

Vilniaus r., Pagirių sen., PAPIŠKIŲ
žvyro ir smėlio telkinio ištekliai,

•

Rokiškio r. JUODYMO durpių
telkinio detaliai išžvalgyti ištekliai.

Žemės gelmių tyrimai
Rugsėjo mėnesį įregistruota 118
žemės gelmių tyrimų.
Gręžinių duomenys
Rugsėjo mėnesį Žemės gelmių
registro Gręžinių dalyje įregistruota
130 gręžinių.

LEIDINIAI
Nalšios žemės Švenčionių krašto
geologijos, archeologijos, istorijos
ir kultūros vertybės: lauko išvykos
vadovas, 2015 m. rugsėjo 18–19 d. /
sudarė Guobytė R., Skridlaitė G.;
Lietuvos geologų sąjunga, Lietuvos
geologijos tarnyba, Sirvėtos regioninio
parko direkcija – Vilnius: LGT, 2015. –
43 (1) p.: iliustr.
Geologijos
akiračiai:
Lietuvos
geologų sąjungos žurnalas. – 2015. –
Nr. 3

2015 m. rugsėjo 14 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1659 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 15 d. įsakymo
Nr. 19 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kovos su korupcija
programos patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR kodas 2015-13829)

LGT nauda šaliai

Spalio 16 d. Lietuvos geologijos
tarnybai (LGT) sukanka 75 metai
LGT istorija
Lietuvos geologijos tarnyba buvo įkurta 1940 m.
spalio 16 d. Sovietinės okupacijos laikotarpiu
Lietuvos geologijos tarnyba turėjo įvairius
pavadinimus (Geologijos valdyba, Geologijos
darbų gamybinis susivienijimas), tačiau visą
laiką buvo savarankiška organizacija.

Lietuvos geologijos tarnyba – tai organizacija
kuri dalyvauja, formuojant valstybės politiką
žemės gelmių srityse, organizuoja ir vykdo
Valstybinius žemės gelmių tyrimus, reguliuoja ir
apsaugo žemės gelmių naudojimą bei kaupia
saugo ir valdo Valstybinę geologinę informaciją.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu ir Aukščiausios Tarybos Atkuriamojo Seimo pritarimu
1991 m. kovo 11 d. nacionalinė Lietuvos
geologijos tarnyba buvo atkurta.

Lietuvos geologijos tarnybos veikla – viena iš
šalies ekonomikos plėtros ir aplinkos apsaugos
prielaidų. Vien per pastarąjį dešimtmetį (2004–
2014) Lietuvos geologijos tarnyba dalyvavo
apie 20 tarptautinių projektų (pvz. EARTH,
EWATER, Bridge, Interreg „GAJA“, GEOES4,
BaltCiCa, TERRAFIRMA, GASH, SubCoast,
PanGeo ir kt.), kurie papildė Lietuvos
Respublikos biudžetą ženkliomis lėšomis ir
sustiprino žemės gelmių tyrimo gebėjimus,
suteikė naujų duomenų.

1993–1994 m. Lietuvos geologijos tarnyba buvo
transformuota į europietiško modelio nacionalinę geologinių tyrimų tarnybą, be žemės
gelmių naudojimo reguliavimo, dar ir tiesiogiai
vykdančią valstybei reikalingus geologinius
tyrimus ir valdančią geologinės informacijos
sistemą.

Europos geologijos tarnybų asociacijos
(EuroGeoSurveys) duomenimis, 1 € investuotas
į geologinį kartografavimą gali duoti iki 32 €
pridėtinės vertės suminės naudos visuomenei
pavidalu, o 1 € investuotas į geologinių pavojų
prevenciją (monitoringą, vertinimą) duoda iki 7 €
grąžą.
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NAUJIENOS

(IUGS-GEM) http://www.iugs-gem.org/

Naftos kainos
Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus
žaliavinės naftos kaina 2015-10-02
siekė 44,00 JAV dolerių už barelį
(kaina 2015-09-03 siekė 47,37 JAV
dolerių už barelį) http://www.opec.org

EuroGeoSurveys NEWS
http://egsnews.eurogeosurveys.org/

The Geological Society of London
Naujienlaiškis Nr. 268

Science for a Better Future of the
Baltic Sea Region (BONUS)
http://www.bonusportal.org/
Naujienlaiškis Nr. 63

Naujienlaiškis Nr. 267
http://www.mynewsletterbuilder.com/email/newslett
er/1412455283

http://egec.info/wp-content/uploads/2015/09/EGECNewsletter-September-2015.pdf

Naujienlaiškis Nr. 266
http://www.mynewsletterbuilder.com/email/newslett
er/1412451307

The European Association for the
Conservation of the Geological
Heritage (ProGEO)
http://www.progeo.se/
Tarptautinė geomokslų sąjunga
(IUGS) http://iugs.org/
Naujienlaiškis Nr. 111

The Heat Under Your Feet
http://www.heatunderyourfeet.eu/
Valstybinė saugomų teritorijų
tarnyba (VSTT) prie Aplinkos
ministerijos
www.vstt.lt
•

Ventos regioniniame parke
atidaromas naujas lankytojų
centras

http://www.mynewsletterbuilder.com/email/newslett
er/1412463953

Aplinkos ministerija
www.am.lt

GEO AKTUALIJOS

Privaloma registruoti geologinės
žvalgybos darbus
Žemės gelmių įstatymas įpareigoja
tiesioginius
tyrimus
atliekančias
geologines įmones visų rūšių žemės
gelmių tyrimus registruoti Lietuvos
geologijos tarnyboje jos nustatyta
tvarka. Registruojamų žemės gelmių
tyrimų plotas turi būti suderintas su
žemės savininkais ir naudotojais.
Lietuvos geologijos tarnyba yra
valstybės
įgaliota
kaupti
visus
duomenis apie žemės gelmes. Visi
žemės gelmių tyrimai yra registruojami
Žemės gelmių registre, o tyrimų
rezultatai
kaupiami
Valstybinėje
geologinės informacijos sistemoje
GEOLIS. Plačiau

Pažeistų teritorijų žemėlapis
LGT specialistai įgyvendino projektą
„Informacijos apie pažeistas žemes
sukaupimas ir susisteminimas“, kurio
metu buvo renkama ir sisteminama
informacija apie įvairiais kasinėjimo
darbais pažeistas žemes. Daugiausia
pažeistų žemių – beveik 1 800 –
aptikta privačiose teritorijose. Pasak
LGT specialistų, tai nereiškia, kad
privačios žemės savininkai neprižiūri
ar naudoja neatsakingai. Pažeistoms
žemėms priskiriami ir savo reikmėms
naudojami mažieji karjerai, ir iškastos
kūdros. Valstybinėse arba iš dalies
valstybinėse žemėse aptikti beveik 24
proc.
(784)
iškasinėtų
objektų.
Kasinėti šias žemes galima tik gavus
leidimą eksploatuoti naudingąsias
iškasenas.
Mažiausiai
pažeistų
kasybos darbais teritorijų nustatyta
durpynuose – 106. Parengtą Pažeistų
teritorijų žemėlapį, galima rasti
Lietuvos geologijos tarnybos tinklalapyje www.lgt.lt: El. paslaugos –»
Duomenų gavimas iš sistemų –»
Valstybinė geologijos informacinė
sistema (GEOLIS) –» Žemėlapis –»
Pažeistų teritorijų žemėlapis
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•

Tikrasis Lietuvos auksas: jau dabar
galime nemažai uždirbti

•

Intriguojantis radinys: gintaro
gabalėlyje aptiktas priešistorinis
maro sukėlėjas
Verta pamatyti – ugnikalnio
išsiveržimo metu užfiksuota
„purvinoji audra“

•

http://www.bonusportal.org/publications/ebulletin/a/e-bulletin_63_1.9.2015

The European Geothermal Energy
Council (EGEC) www.egec.info
Rugsėjo mėn. naujienlaiškis

http://www.mynewsletterbuilder.com/email/newslett
er/1412467079

ĮDOMYBĖS

V-oji Geopaveldo diena
2015 m. rugsėjo 18–19 dienomis vyko
jau penktoji geologinio paveldo diena
„Nalšios žemės Švenčionių krašto
geologijos, archeologijos, istorijos ir
kultūros vertybės“. Joje dalyvavo 47
dalyviai iš įvairių organizacijų. Dalyviai
aplankė Sirvėtos regioninio parko
lankytojų centrą, Kačerginės piliakalnį,
ragavo šviežių, Švenčionių vaistažolių
fabrike gaminamų arbatų, dalyvavo
ekskursijoje po Švenčionių plytinės

RENGINIAI
Spalio 7 d. 15 val. Lietuvos geologijos
tarnyboje lankėsi Generolo Adolfo
Ramanausko kovinio rengimo centro
kariškiai. Susitikimo metu vyko paskaitų
ciklas apie požeminio vandens monitoringą,
užterštų
teritorijų
valymą,
reikalavimus ūkio subjektams, naudojantiems geriamojo vandens gręžinius,
gręžinių konservavimą, likvidavimą,
naudojamus metodus, patirtį ir situaciją
Lietuvos kariuomenės padaliniuose.
Daugiau informacijos: Rasa Radienė,
tel. (85) 233 2889
Rugsėjo 25 d.
LGT
organizavo
seminarą „Užterštų ir pažeistų
teritorijų vertinimas ir tvarkymas.
Būklė, aktualijos, perspektyvos“
seminaro medžiagą galite rasti LGT
tinklalapyje
www.lgt.lt,
Naujienų
puslapyje
cechus, aplankė Jančiūnų žvyro
karjerą, išmatavo Šakalių ir Vaičiūnų
akmenis, pabūvojo prie Bėlio šaltinio
ir vandens malūno, grožėjosi apylinkių kalvynais, plynaukštėmis, dubakalniais, didkalniais ir piliakalniais.
Viena aktyvi geopaveldo dienos dalyvė užminė mįslę:
„Kakie berazūmiai su mierkąm ir
lopetąm laukuos kapstąs, alasų kelia,
armydelį darą, knygelan paišeliu
kažkų vis rašą?“
Mįslės atsakymas:
2016 metų geopaveldo diena vyks
Anykščių krašte.Plačiau
•

Naftos žvalgybos, paieškos ir
gavybos gręžinių daugėja

•

Jinami – žemės banga

•

Projekto „Urbanizuotose vietovėse
esančių užterštų teritorijų poveikio
vertinimas“ rezultatai

•

Žemės drebėjimas Čilėje

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 ieva.serafinaite@lgt.lt

