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Lietuvos šaltiniai ir versmės

Lietuvos geologijos tarnyba 2017 m.
Prognozuojamas karstinių smegbaigė penkerius metus trukusius žinoduobių formavimosi intensyvėjimas miausių Lietuvos šaltinių ir versmių tyriLietuvos geologijos tarnyba kartu su mus. Iš viso ištirti 242 šaltiniai – jų cheGamtos tyrimų centro mokslininkais jau minė sudėtis, fizinės savybės, formakelis dešimtmečius stebi ištirpusio ir iš- vimosi sąlygos, surinktos tautosakos žiplauto iš žemės gelmių sluoksnių gipso nios. Visa informacija apie ištirtus šaltikiekio (denudacijos intensyvumo) po- nius sudėta į 5 leidinius LGT leidiniai.
kyčius.
Lietuvos geologijos tarnyba
Per visą denudacijos matavimo nuo
dėkoja leidinių rėmėjams:
1963 metų laikotarpį 2017 m. nustatytas rekordinis gipso ištirpinimo intensyVšĮ „Grunto valymo technologijos“
vumas – net 284 m³/km², tiek kubinių
UAB „Grota“
Leidimai tirti žemės gelmes
UAB „Artva“
metrų tuštumų požemyje susidarė vieLeidimų tirti žemės gelmes turėtojų skai- name kvadratiniame kilometre. Plačiau
UAB „Vilniaus hidrogeologija“
čius – 156.
UAB „Kauno hidrogeologija“
2017 metais augo valstybės
UAB „Neptūno vandenys“
Leidimai naudoti požeminį vandenį
geologiniai informaciniai ištekliai
UAB „Minijos nafta“
Gruodžio mėnesį išduoti 6 leidimai
Hidrogeologui
naudoti požeminį vandenį, pasirašytos 6 Investicijos į žemės gelmių išteklius
Vidmantui
Juozui Stravinskui
požeminio vandens išteklių naudojimo 2017 metais ženkliai augo. Lietuvos
Lietuvos geologų sąjungai
geologijos tarnybos vedamo Žemės
sutartys.
gelmių registro duomenimis 2017 metais, lyginant su 2016 metais, registruota NAUJIENOS
ŽEMĖS GELMIŲ
daugiau naudingųjų išteklių telkinių, Naftos kainos
REGISTRAS
gręžinių ir naujų geologinio tyrimo pro- Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus
Žemės gelmių tyrimai
žaliavinės naftos kaina 2018-01-08
jektų. Plačiau
Gruodžio mėnesį įregistruoti 97 žemės
siekė 65,85 JAV dolerių už barelį
Naftos gavyba Lietuvoje 2017 metais
gelmių tyrimai.
(kaina 2017-12-08 siekė 61,03 JAV
Žemės gelmių ištekliai
Nuo 1990 m. iki 2017 m. gruodžio mėn. dolerių už barelį) http://www.opec.org
31 d. Lietuvoje išgauta apie 5330 tūkst. The Geological Society of London
Gruodžio mėnesį aprobuoti ištekliai:
• Vilniaus m. Gariūnų II telkinio deta- m3 naftos.
https://www.geolsoc.org.uk/
liai išžvalgyti smėlio ir žvyro ištekliai,
Per 2017 m. Lietuvoje išgauta • Naujienlaiškis Nr. 322
• Telšių r. sav. Gelžės telkinio detaliai
3
67,88 tūkst. m naftos. Tai yra 12 proc. The European Association for the
išžvalgyti smėlio ir žvyro ištekliai.
mažiau nei 2016 metais. Plačiau
Conservation of the Geological
Gręžiniai
Heritage (ProGEO)
Gruodžio mėnesį Žemės gelmių registro Lukoil plėtoja naftos žvalgybos
http://www.progeo.ngo
darbus Baltijos jūroje
Gręžinių dalyje įregistruoti 125 gręžiniai.
Tarptautinė geomokslų sąjunga
„Lukoil“ padalinys „LUKOIL-KaliningradGeoterminės sistemos
http://iugs.org/. IUGS E-biuletenis-137
Gruodžio mėnesį įregistruota 20 geoter- morneft“, 2018 m. rugpjūtį planuoja
minių sistemų. Iš viso užregistruotos 469 pradėti eksploatuoti D41 telkinį Baltijos EuroGeoSurveys NEWS
jūros šelfe. Plačiau
http://egsnews.eurogeosurveys.org/
geoterminės sistemos.
Leidimai naudoti žemės gelmių
išteklius
Gruodžio mėnesį išduoti leidimai:
• UAB „Darisma“,
• Uždaroji akcinė bendrovė „ZUJŪNŲ
KARJERAS“,
• Uždaroji akcinė bendrovė
„PROKALINA“,
• UAB „Karjeras“,
• UAB „RAULAS“,
• VĮ „Kelių priežiūra“.
Sudarytos 76 išteklių naudojimo sutartys. Panaikintas 13 leidimų galiojimas.

el. paslaugos

Žemės gelmių informacijos
centras: tel. (8 528) 26 492
el. p. vytautas.puronas@lgt.lt
Taikos g. 2, Vievis, Elektrėnų sav.
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