Lietuvos geologijos tarnybos informacinis leidinys
Platinamas elektroniniu būdu 603 adresatams

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

TEISĖS AKTAI

Leidimai naudoti žemės gelmių
išteklius ir ertmes

Lietuvos geologijos tarnybos
direktoriaus įsakymai

Rugsėjo mėnesį išduoti leidimai:

•
•

UAB „Skaldenis“,
UAB „Lagra“.

Leidimai tirti žemės gelmes
Rugsėjo mėnesį išduoti 2 leidimai. Leidimų
tirti žemės gelmes turėtojų skaičius – 157.

Leidimai naudoti požeminį vandenį
Rugsėjo mėnesį išduotas 1 leidimas
naudoti požeminį vandenį, registruoti
3 požeminio vandens telkiniai.

ŽEMĖS GELMIŲ
REGISTRAS
Žemės gelmių tyrimai
Rugsėjo mėnesį įregistruota 116 žemės
gelmių tyrimų.

Žemės gelmių ištekliai
Rugsėjo mėnesį aprobuoti ištekliai:
• Vilniaus rajono Verkšionių smėlio ir
žvyro telkinio ištekliai,
• Plungės rajono Naručių žvyro ir smėlio
telkinio ištekliai,
• Zarasų rajono Avilio ežero sapropelio
telkinio ištekliai.

Gręžinių duomenys
Rugsėjo mėnesį Žemės gelmių registro
Gręžinių dalyje įregistruoti 184 gręžiniai.

Geoterminių sistemų registravimas
Rugsėjo mėnesį įregistruota 15 geoterminių sistemų. Iš viso užregistruota 235
geoterminės sistemos.

NAUJIENOS
Naftos kainos
Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus
žaliavinės naftos kaina 2016-10-07 siekė
48,58 JAV dolerių už barelį (kaina 2016-0907 siekė 43,18 JAV dolerių už barelį)
http://www.opec.org

The Geological Society of London
https://www.geolsoc.org.uk/
Naujienlaiškis Nr. 291, Naujienlaiškis Nr. 292

Nr. 81
2016 m. spalio 11 d.
www.lgt.lt

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimai

2016 m. rugsėjo 26 d. Nr. 963 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio
2016 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-190 „Dėl 26 d. nutarimo Nr. 584 „Dėl Žemės gelmių
Vandens telkinių nuosėdų litologinės registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
klasifikacijos patvirtinimo“.
(TAR kodas 2016-24391)
(TAR kodas 2016-24300)
2016 m. rugsėjo 21 d. Nr. 927 „Dėl Lietuvos
Kitų institucijų
Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 5 d.
2016 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos Res- nutarimo Nr. 1166 „Dėl Anglies dioksido
publikos Seimo įstatymas Nr. XII-2638 geologinių saugyklų kompleksų žvalgybos,
„Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos anglies
dioksido
geologinių
saugyklų
valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 naudojimo ir uždarymo tvarkos aprašo
5
6
12, 39 , 39 , 49 ir 50 straipsnių pakeitimo patvirtinimo“ pakeitimo“.
įstatymas“. (TAR kodas 2016-24614)
(TAR kodas 2016-24017)

GEO AKTUALIJOS
2011–2015 m. Lietuvos seismologinio monitoringo rezultatai
Lietuvos geologijos tarnyboje baigtas
2011–2015 m. seismologinis monitoringas –
įkurtas Seismologinių stebėjimų centras
(SSC) ir veikia dvi plataus diapazono
seisminių stebėjimų stotys. Plačiau

Inukšukas (Inuksuk)
Rugpjūčio 11 d. Vilniaus universiteto Botanikos sode Kairėnuose atidengta skulptūra
„Inukšukas“, skirta Lietuvos ir Kanados
diplomatinių santykių atkūrimo 25-mečiui.

VI-oji Geologinio paveldo diena
Rugsėjo 23–24 d. Anykščių regioniniame
parke vyko VI-oji Geologinio paveldo diena.
Suvažiavo apie 70 dalyvių – geologų ir šio
gamtos pažinimo būdo mėgėjų. Plačiau
Spalio 3–7 d. Lietuvos geologijos tarnyboje
lankėsi Ukrainos geologijos tarnybos padalinio įmonės „Geoinform of Ukraine“ delegacija. Siekiant modernizuoti Ukrainos geologijos tarnybos struktūrą ir funkcionalumą
buvo aptarta LGT struktūra, Žemės gelmių
įstatymas, Valstybinė geologijos informacinė
sistema,
bendradarbiavimas
požeminio
vandens klausimais ir kt.

Inukšukas – nacionalinis Kanados simbolis,
vaizduojamas Š. Kanados Nunavuto teritorijos vėliavos centre ir herbe. Inukšuku vadinama žmogaus sukurta akmenų skulptūra,
kurią Kanados Arkties regiono gyventojai naudoja kaip informacinę nuorodą keliautojams.
Kanados ambasados prašymu Lietuvos
geologijos tarnyba patarė „Inukšuką“ pastatyti
iš lietuviško dolomito. Dolomitas atvežtas iš
AB „Dolomitas“ Petrašiūnų karjero.

LEIDINIAI

ĮDOMYBĖS

Baltųjų smėlynų kraštas: Geologinio paveldo
diena, Anykščių kraštas, 2016 m. rugsėjo 23–24 d.:
lauko išvykos vadovas / sudarė: Grigienė A.,
Mikulėnas V.; išvykos vadovai: Grigienė A., Jusienė A.,
Skridlaitė G., Guobytė R., Mikulėnas V.; Lietuvos
geologijos tarnyba. – Vilnius: LGT, 2016. – 25 p.: iliustr.

•

Ukrainos delegacijos vizitas

•
•
•

Gedimino kalnas griūva toliau: grunto neišlaikė
apsauginė tvora
Maroke neliko vieno iš gražiausių gamtos stebuklų
Keliamas pavojus: ne komisija, o specialistai turi vertinti
kylančią Astravo elektrinę
Klaipėdiečiai net neįsivaizduoja, ką nuo jų slepia jūra: tokių
radinių pavydėtų visos Baltijos šalys
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