Lietuvos geologijos tarnybos informacinis leidinys
Platinamas elektroniniu būdu 610 adresatams

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS
Spalio mėnesį išduoti leidimai
įmonėms naudoti žemės gelmių
išteklius ir ertmes:
• UAB „Berska“,
• UAB „Šklėrių karjeras“,
• Valstybės įmonė Prienų miškų
urėdija.
Leidimai tirti žemės gelmes
Spalio mėnesį leidimų tirti žemės
gelmes turėtojų skaičius – 147.
Leidimai naudoti požeminį
vandenį
Spalio mėnesį išduoti 4 leidimai
naudoti požeminį vandenį,
registruotos 5 vandenvietės.

ŽEMĖS GELMIŲ
REGISTRAS
Žemės gelmių ištekliai
Spalio mėnesį aprobuoti šie telkinių
ištekliai:
• Vilniaus r., Pagirių sen., PAPIŠKIŲ
žvyro ir smėlio telkinio ištekliai,
• Kalvarijos savivaldybės TRAKĖNŲ
žvyro ir smėlio telkinio naujo ploto
ištekliai,
• Trakų rajono GOJAUS smėlio
telkinio ištekliai,
• Alytaus r. sav., Daugų sen.,
BOGUŠIŠKIŲ žvyro telkinio naujo
ploto ištekliai,
• Radviliškio rajono ANDRIŪNŲ
žvyro telkinio naujo ploto ištekliai.
Žemės gelmių tyrimai
Spalio mėnesį įregistruoti 98 žemės
gelmių tyrimai.
Gręžinių duomenys
Spalio mėnesį Žemės gelmių registro
Gręžinių dalyje įregistruota 140
gręžinių.

TEISĖS AKTAI
2015 m. spalio 13 d. Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro
įsakymas Nr. D1–739 „Dėl Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro
2008 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr.
D1-230
„Dėl
Cheminėmis
medžiagomis
užterštų
teritorijų
tvarkymo aplinkos / apsaugos
reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“
(TAR kodas 2015-16620)
2015 m. spalio 28 d. Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro
įsakymas Nr. D1-781 „Dėl Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministro
1999 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr.
417 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos
normatyvinio dokumento LAND 4–99
tvirtinimo“ pakeitimo (TAR kodas
2015-17064)
2015 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimas
Nr. 1025 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d.
nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų
žemės ir miško naudojimo sąlygų
patvirtinimo“ pakeitimo“
(TAR kodas 2015-14360)
2015 m. spalio 14 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimas
Nr. 1063 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d.
nutarimo Nr. 241 „Dėl Ekstremaliųjų
įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“
pakeitimo“ (TAR kodas 2015-15200)
2015 m. rugsėjo 29 d. Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos

LEIDINIAI
Lietuvos geologijos tarnyba valstybei ir
piliečiams / red.: Čyžienė J.; Lietuvos
geologijos
tarnyba
prie
Aplinkos
ministerijos. – Vilnius: LGT, 2015. – 46 p.:
iliustr.
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direktoriaus įsakymas Nr. B1–900
„Dėl
Valstybinės
maisto
ir
veterinarijos tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr.
B1-816 „Dėl Natūralaus mineralinio
vandens
pripažinimo
Lietuvos
Respublikoje komisijos sudarymo ir
jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“
(TAR kodas 2015-14513)
2015 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro
įsakymas Nr. 3D–736 „Dėl Šiaurės
Lietuvos
karstinio
regiono
požeminiams vandenims nuo taršos
apsaugoti
ir
ekstensyvaus
ūkininkavimo
metodams
plėtoti
2016–2018 metų veiksmų plano
patvirtinimo“ (TAR kodas 201514552)
2015 m. spalio 1 d. Lietuvos
Respublikos Seimo įstatymas Nr.
XII–1952 „Lietuvos Respublikos
aplinkos
apsaugos
valstybinės
kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 6 ir 7
straipsnių pakeitimo įstatymas“
(TAR kodas 2015-14939)
2015 m. spalio 1 d. Nacionalinės
žemės
tarnybos
direktoriaus
įsakymas Nr. 1P–408–(1.3.) „Dėl
Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2011 m. sausio 27 d. įsakymą Nr.
1P-(1.3.)-13
„Dėl
Geodezinės,
kartografinės
medžiagos
ir
valstybinių georeferencinių erdvinių
duomenų rinkinių teikimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
(TAR kodas 2015-14770)
Geologija.
Geografija
=
Geology.
Geography:
leidinys
sudarytas
bendradarbiaujant su Vilniaus universitetu,
Gamtos tyrimų centro Geologijos ir
geografijos institutu ir Lietuvos geologijos
tarnyba / Lietuvos mokslų akademija. –
Vilnius. – 2015. – T. 1. – Nr. 2.
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GEO NAUJIENOS Nr. 70 (2015 m. lapkričio 6 d.)

NAUJIENOS
Naftos kainos
Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus
žaliavinės naftos kaina 2015-11-05
siekė 43,28 JAV dolerių už barelį
(kaina 2015-10-05 siekė 44,95 JAV
dolerių už barelį) http://www.opec.org
The Geological Society of London
• Naujienlaiškis Nr. 270
• Naujienlaiškis Nr. 269
The European Association for the
Conservation of the Geological
Heritage (ProGEO)
http://www.progeo.se/
• Naujienlaiškis Nr. 3
Tarptautinė geomokslų sąjunga
(IUGS) http://iugs.org/
(IUGS-GEM) http://www.iugs-gem.org/
EuroGeoSurveys NEWS
http://egsnews.eurogeosurveys.org/

Science for a Better Future of the
Baltic Sea Region (BONUS)
http://www.bonusportal.org/
• Naujienlaiškis Nr. 65

ĮDOMYBĖS
•

Klimatologas: jei ir šią žiemą bus
mažai sniego, kitais metais
Lietuvoje nusimato daug problemų

•

Jeloustoune atsivėrė milžininškas
plyšys žemėje

•

The Heat Under Your Feet
http://www.heatunderyourfeet.eu/

Indonezijoje vyko stiprus žemės
drebėjimas

•

Valstybinė saugomų teritorijų
tarnyba (VSTT) prie Aplinkos
ministerijos www.vstt.lt

Kawah Ijen – ugnikalnis, šalia kurio
teka mėlynos spalvos lava

•

Įminta "Velnio bokšto" ir jo
gentainių atsiradimo mįslė

•

Renginiai saugomose teritorijose

•

•

Įsteigtas naujas draustinis

Greenpeace: Nutraukime
pervartojimo ciklą. Nusiplaukite
šaukštą (Video)

•

Ozono skylė virš Antarktidos –
rekordinio dydžio

•

Kaip atgaivinti dinozaurus?

•

„Mokslo ekspresas“: kosminė
geologija (Video)

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

Aplinkos ministerija www.am.lt
• Teismo sprendimu Plavio ežero
dalys grįžta valstybei
•

Prie kasų – jokių nemokamų
plastikinių pirkinių maišelių

RENGINIAI

GEO AKTUALIJOS
Panevėžio miesto skaitmeninės
inžinerinės geologinės informacijos
rinkinys
2015 m. spalio mėn. baigtas projektas
„Panevėžio miesto inžinerinių geologinių duomenų bazės sudarymas“.
Projektas
vykdytas
įgyvendinant
Lietuvos valstybinių geologinių tyrimų
2011–2015 metų programą „Žemės
gelmių erdvinių, atsinaujinančių ir
netradicinių išteklių tyrimai (Geologiniai ištekliai)“, patvirtintą Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010
m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. D1-743.
Rinkinyje susisteminti duomenys gali
būti naudingi planuojant miesto plėtrą,
statybai pagrįsti, planuojant inžinerinius geologinius tyrimus, parenkant
racionalų
statinių
pamatų
tipą,
aiškinant geologinius procesus ir
reiškinius, planuojant ūkinę veiklą, bei
vertinant aplinkos kokybę. Plačiau

Tyrimams Vilniuje ir Kaune pasirinkti 7
šlaitai. Kiekviename jų, buvo kasami
kasiniai, aprašomos šlaitą sudarančios
nuogulos, matuojami sluoksnių storiai,
imami suardytos ir nesuardytos
sandaros mėginiai smulkaus grunto
nedrenuotai sankibai nustatyti LGT
laboratorijoje. Lauko tyrimais gautų
duomenų pagrindu parengti inžineriniai
geologiniai pjūviai, laboratorinių tyrimų
rezultatų suvestinės. Projekto metu
parengta teritorijų vertinimo metodika,
išskirtos
urbanizuotas
teritorijos,
kuriose potencialiai gali vystytis
nuošliaužos,
sudaryti
didžiausią
pavojų keliančių šlaitų inžineriniai
geologiniai pjūviai, stabilumo modeliai,
tiriamų teritorijų vertinimo žemėlapiai.
Sudaryti Vilniaus ir Kauno miesto
teritorijų potencialiai pavojingų šlaitų
žemėlapiai gali būti panaudoti vykdant
teritorijų planavimo darbus. Plačiau

Šlaitų pastovumo vertinimas
urbanizuotose teritorijose
Lietuvos geologijos tarnyba baigė
projektą „Urbanizuotų teritorijų statybos
sąlygų įvertinimas šlaitų pastovumo
požiūriu“.
Iki šiol Lietuvoje nebuvo vertinamas
šlaitų stabilumas teritoriniu mastu.
Dažniausiai tyrimai buvo vykdomi jau
įvykus nuošliaužai, norint stabilizuoti
šlaitą bei išvengti aukų bei nuostolių.

•

Žemės gelmių informacijos centro
lauko riedulių ekspozicija

•

Žemės drebėjimas šiaurės
Afganistane 2015 m. spalio 26 d.

•

Žemės drebėjimas pietų Urale
2015 m. spalio 18 d.

•

Istorinė dujų gamyklų tarša

•

Tvenkinių ir kūdrų įrengimas
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Lapkričio 5 d. vyko Išvažiuojamasis seminaras žiniasklaidos atstovams „Vievis-Dūkštos“. Renginį
organizavo Aplinkos ministerija ir
Lietuvos geologijos tarnyba. Dalyvavo LGT direktorius J. Satkūnas,
Inžinerinės geologijos skyriaus Inžinerinių geologinių tyrimų poskyrio
vedėjas V. Mikulėnas.
Spalio 28 d. vyko Lietuvos geologijos tarnybos 75-erių metų veiklos
sukakčiai paminėti ir tarnybos
veiklos gairėms aptarti skirta
konferencija. Konferencijos metu
pranešimus skaitė LGT direktorius
dr. Jonas Satkūnas, VU Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedros
vedėjas hab. dr. Robert Mokrik, Europos geologijos tarnybų asociacijos
atstovas prof. Marek Graniczny.
Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyviams už gražius linkėjimus ir sveikinimus!
Konferencijos metu buvo pristatytas
leidinys „Lietuvos geologijos tarnyba
valstybei ir piliečiams“. Leidinys
apžvelgia pagrindines Tarnybos funkcijas, veiklos sritis,
vykdomus projektus,
teikiamas paslaugas
visuomenei.
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Informacinis leidinys leidžiamas nuo 2010 metų. Norintys prenumeruoti leidinį arba skelbti informaciją rašykite el. adresu ieva.serafinaite@lgt.lt

