Lietuvos geologijos tarnybos informacinis leidinys
Platinamas elektroniniu būdu 603 adresatams

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

TEISĖS AKTAI

Leidimai naudoti žemės gelmių
išteklius ir ertmes

Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro įsakymai

Liepos mėnesį išduoti šeši leidimai:
UAB „Simuva“, UAB „PAGIRIŲ NESTA
PIRMASIS KARJERAS“, UAB „Malus“,
UAB „Patria una“, UAB „SUVALKIJOS
AKMUO“, Uždaroji akcinė bendrovė
„Ukmergės keliai“.

2016 m. rugpjūčio 2 d. Nr. D1-525 „Dėl Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 3 d.
įsakymo Nr. D1-444 „Dėl atvirais kasiniais
eksploatuojamų naudingųjų iškasenų išteklių
naudojimo kontrolės“ tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“. (TAR kodas 2016-21261)

Leidimai tirti žemės gelmes
Liepos mėnesį išduoti 5 leidimai. Leidimų
tirti žemės gelmes turėtojų skaičius – 155.

Leidimai naudoti požeminį vandenį
Liepos mėnesį išduoti 2 leidimai naudoti
požeminį vandenį, registruoti 6 požeminio
vandens telkiniai.

ŽEMĖS GELMIŲ
REGISTRAS
Žemės gelmių tyrimai
Liepos mėnesį įregistruoti 76 žemės
gelmių tyrimai.

Žemės gelmių ištekliai
Liepos mėnesį aprobuoti ištekliai:
• Vilniaus miesto savivaldybės Daniliškių žvyro ir smėlio telkinio ištekliai;
• Trakų rajono Būdos II smėlio ir žvyro
(bei inertinio mineralinio grunto)
telkinio ištekliai;
• Joniškio rajono Stagarių žvyro ir
smėlio telkinio naujo ploto ištekliai;
• Utenos rajono Kiauliupio žvyro ir
smėlio telkinio naujo ploto ištekliai.

Gręžinių duomenys
Liepos mėnesį Žemės gelmių registro
Gręžinių dalyje įregistruota 132 gręžinių.

Geoterminių sistemų registravimas
Liepos mėnesį įregistruota 20 geoterminių
sistemų. Iš viso užregistruotos 207 geoterminės sistemos.

LEIDINIAI
Lietuvos geologijos tarnybos 2015 metų
veiklos rezultatai / ats. red. J. Čyžienė;
Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius: LGT,
2016. – 171 [1] p.: iliustr.
Lietuvos geologijos tarnybos 2015 metų
veiklos rezultatai

2016 m. liepos 28 d. Nr. D1-517 „Dėl Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d.
įsakymo Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento
LAND 20-2001 „Nuotėkų dumblo naudojimo
tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“.
(TAR kodas 2016-21147)
2016 m. liepos 28 d. Nr. D1-517 „Dėl Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d.
įsakymo Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento
LAND 20-2001 „Nuotėkų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“.
(TAR kodas 2016-21147)
2016 m. liepos 15 d. Nr. D1-506 „Dėl Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d.
įsakymo Nr. D1-8 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo“ pakeitimo“ (TAR kodas 2016-20683)
2016 m. liepos 7 d. Nr. D1-480 „Dėl Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d.
įsakymo Nr. D1-12 „Dėl kraštovaizdžio ir biologinės
įvairovės išsaugojimo 2015–2020 m. veiksmų plano
patvirtinimo“ pakeitimo“. (TAR kodas 2016-20764)
2016 m. liepos 4 d. Nr. D1-468 „Dėl Statybos
techninio
reglamento
STR
2.05.21:2016
„Geotechninis projektavimas. bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“. (TAR kodas 2016-19388)

Lietuvos Respublikos įstatymai
2016 m. birželio 30 d. Nr. XII-2573 „Lietuvos
Respublikos statybos įstatymo NR. I-1240
pakeitimo įstatymas“. (TAR kodas 2016-20300)

Kitų valstybės institucijų
2016 m. liepos 25 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. B1-597
„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 2016-21023)

Nr. 79
2016 m. rugpjūčio 5 d.
www.lgt.lt

2016 m. liepos 22 d. Valstybinės atominės
energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Nr. 22.3-132 „Dėl Valstybinės atominės energetikos
saugos inspekcijos viršininko 2006 m. birželio 30 d.
įsakymo Nr. 22.3-33 „Dėl seisminio poveikio
branduolinės energetikos objektams analizės
reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“. (TAR kodas
2016-20968)

NAUJIENOS
Naftos kainos
Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus
žaliavinės naftos kaina 2016-08-04 siekė
39,60 JAV dolerių už barelį (kaina 2016-0706 siekė 44,35 JAV dolerių už barelį)
http://www.opec.org

The Geological Society of London
https://www.geolsoc.org.uk/
• Naujienlaiškis Nr. 286
• Naujienlaiškis Nr. 287

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/

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

GEO AKTUALIJOS
3D skeneriu nustatytas riedulio
dydis
Lietuvos geologijos tarnybos specialistai
tiria geologinio paveldo objektą –
Biliakiemio Puntuką. Plačiau
Pradėtas Lietuvos ir Latvijos
pasienio požeminio vandens
monitoringas
Liepos mėnesį paimti pirmieji požeminio
vandens bandiniai Lietuvos ir Latvijos
pasienyje. Plačiau
Patvirtintas Žemės gelmių informacijos centro rekonstrukcijos
projektas (2016-07-05 Aplinkos ministro
įsakymas Nr. D1-473)
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