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LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

GEO AKTUALIJOS

NAUJIENOS

Leidimai naudoti žemės gelmių
išteklius

Vanduo Lietuvą padalijo į dvi dalis

Naftos kainos

Lietuvos hidrometeorologinės tarnybos teigimu per rugpjūčio mėnesį vakarinėje Lietuvos pusėje kritulių iškrito 35–85 mm (0,51 SKN, santykinės klimato normos), tuo tarpu rytinėje šalies pusėje gerokai daugiau
95–180 mm (1,5-2 SKN). Toks padalinimas
matomas ir požemyje, pažvelgus į vandens
lygį šuliniuose. Plačiau

Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus
žaliavinės naftos kaina 2017-09-07 siekė
52,48 JAV dolerių už barelį (kaina 201708-07 siekė 50,06 JAV dolerių už barelį)
http://www.opec.org

Rugpjūčio mėnesį išduoti 7 leidimai. Panaikintas 6 leidimų galiojimas.

Leidimai tirti žemės gelmes
Leidimų tirti žemės gelmes turėtojų skaičius – 156.

Leidimai naudoti požeminį vandenį
Rugpjūčio mėnesį išduotas 1 leidimas
naudoti požeminį vandenį, registruota 1
požeminio vandens išteklių naudojimo
sutartis, registruotos 8 vandenvietės.

ŽEMĖS GELMIŲ
REGISTRAS
Žemės gelmių tyrimai
Rugpjūčio mėnesį registruota 118 žemės
gelmių tyrimų.

Žemės gelmių ištekliai
Rugpjūčio mėnesį aprobuoti ištekliai:
• Didžiasalio žvyro telkinio smėlio ir žvyro
naujo ploto ištekliai;
• Kretingos r., Žibininkų III smėlio telkinio
naujo ploto ištekliai.
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The Geological Society of London
https://www.geolsoc.org.uk/
• Naujienlaiškis Nr. 312
• Naujienlaiškis Nr. 313
• Naujienlaiškis Nr. 314

Aplinkos ministerija www.am.lt
•
•

Dviguba buvusių raketinių bazių
teritorijų tarša – „istorinė“ ir dabartinė
Be leidimo smėlį ir žvyrą kasusi
bendrovė įpareigota sumokėti daugiau
kaip milijoną eurų

Valstybinė saugų teritorijų tarnyba
http://www.vstt.lt
• Nacionalinis lankytojų centras kviečia
šeimas ir moksleivius
• Kviečia 10 „pačių pačiausių“ objektų
saugomose teritorijose

Pieškime geologiją!
http://www.geolosketchers.org/

Gręžiniai
Rugpjūčio mėnesį Žemės gelmių registro
Gręžinių dalyje įregistruotas 131 gręžinys.

Geoterminės sistemos
Rugpjūčio mėnesį įregistruota 13 geoterminių sistemų. Iš viso užregistruotos 389
geoterminės sistemos.

el. paslaugos
Žemės gelmių informacijos
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Taikos g. 2, Vievis, Elektrėnų sav.
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