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LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

TEISĖS AKTAI

NAUJIENOS

Leidimai naudoti žemės gelmių
išteklius ir ertmes
Birželio mėnesį išduotas vienas
leidimas fizniam asmeniui, panaikintas vieno leidimo galiojimo sustabdymas (Uždarajai akcinei bendrovei
„ZUJŪNŲ KARJERAS“), panaikintas
vieno leidimo galiojimas (UAB
„Skirnuva“).
Leidimai tirti žemės gelmes
Birželio mėnesį leidimų tirti žemės
gelmes turėtojų skaičius – 150.

Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro įsakymai

Naftos kainos
Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus
žaliavinės naftos kaina 2016-07-06
siekė 44,35 JAV dolerų už barelį (kaina
2016-06-06 siekė 46,10 JAV dolerių už
barelį) http://www.opec.org

Leidimai naudoti požeminį vandenį
Birželio mėnesį išduotas 1 leidimas
naudoti požeminį vandenį, registruoti 2
požeminio vandens telkiniai.

ŽEMĖS GELMIŲ
REGISTRAS
Žemės gelmių tyrimai
Birželio mėnesį įregistruoti
žemės gelmių tyrimai.
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Žemės gelmių ištekliai
Birželio mėnesį aprobuoti ištekliai:
• Klaipėdos rajono Plikių žvyro
telkinio naujo ploto ištekliai;
• Trakų rajono Miškinių smėlio ir
žvyro telkinio naujų plotų ištekliai;
• Elektrėnų savivaldybės Jokūbiškių
II smėlio ir žvyro telkinio ištekliai;
• Vilniaus miesto Račkūnų smėlio ir
žvyro telkinio ištekliai;
• Alytaus rajono Padvariškių smėlio
ir žvyro telkinio naujų plotų
ištekliai.
Gręžinių duomenys
Birželio mėnesį Žemės gelmių registro
Gręžinių dalyje įregistruota 114 gręžinių.
Geoterminių sistemų registravimas
Birželio mėnesį įregistruota 17 geoterminių sistemų. Iš viso užregistruota
187 geoterminės sistemos.

https://www.facebook.com/lgt.lt

2016 m. birželio 14 d. Nr. D1-430 „Dėl
valstybinių pažeistų žemių sąrašo
patvirtinimo“. (TAR kodas 2016-17155)
2016 m. birželio 15 d. Nr. D1-435 „Dėl
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1826 „Dėl statybos techninio reglamento
STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys
dokumentai“ patvirtinimo“ pakeitimo“.
(TAR kodas 2016-17164)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimai
2016 m. birželio 22 d. Nr. 636 „Dėl
Lietuvos Respublikos žemės gelmių
įstatymo Nr. I-1034 20 straipsnio
pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP4224“ (TAR kodas 2016-17562)
Kitų valstybės institucijų
2016 m. birželio 2 d. Lietuvos Lietuvos
Respublikos Seimo įstatymas Nr. XII2405 „Lietuvos Respublikos atmintinų
dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio
pakeitimo įstatymas“.
(TAR kodas 2016-16077)
2016 m. birželio 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. 1P-214-(1.3.)
„Dėl Žemės gelmių tyrimų, planuojamų
atlikti valstybinėje žemėje, derinimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“.
(TAR kodas 2016-17225)

INFORMACIJA
GEOLOGIJOS FONDO lankytojai
aptarnaujami 116 kab. (I aukšte).
Geologijos fondo darbo laikas:
I–IV: 8.00–17.00; V: 8.00–15.45.
Pietų pertrauka: 12.00–12.45.
Pasikeitė kai kurių Lietuvos geologijos
tarnybos darbuotojų kontaktiniai duomenys. Juos galite rasti www.lgt.lt skiltyje:
Struktūra ir kontaktai → Kontaktai

The Geological Society of London
https://www.geolsoc.org.uk/
• Naujienlaiškis Nr. 284
• Naujienlaiškis Nr. 285
The European Association for the
Conservation of the Geological
Heritage (ProGEO)
http://www.progeo.se/
Tarptautinė geomokslų sąjunga
(IUGS-GEM) http://www.iugs-gem.org/
(IUGS) http://iugs.org/
• Naujienlaiškis Nr. 120
EuroGeoSurveys NEWS
http://egsnews.eurogeosurveys.org/
Science for a Better Future of the
Baltic Sea Region (BONUS)
http://www.bonusportal.org/
• Naujienlaiškis Nr. 78
• Naujienlaiškis Nr. 79

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

LEIDINIAI
Geologija. Geografija: leidinys sudarytas bendradarbiaujant su Vilniaus
universitetu, Gamtos tyrimų centro
Geologijos ir geografijos institutu ir
Lietuvos geologijos tarnyba = Geology.
Geography: The issue has been
compiled in cooperation with the Vilnius
University, Nature Research Center
Institute of Geology and Geography and
Lithuanian Geological Survey / Lietuvos
mokslų akademija. – Vilnius: Lietuvos
mokslų akademija, 2015. – T. 1, Nr. 4.
Geologijos akiračiai: Lietuvos geologų
sąjungos žurnalas. – 2016. – Nr. 2.
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