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Nepilotuojamu orlaiviu tiriamas
Lietuvos pajūris
Sausio mėnesį išduoti leidimai:
Lietuvos geologijos tarnyba kartu su Vil• Uždaroji akcinė bendrovė „UKMER- niaus universiteto Chemijos ir geomokslų
GĖS VERSMĖ“,
fakultetu vykdo Lietuvos pajūrio ir Pilkųjų
• UAB „Tekas“,
(Mirusiųjų) kopų kartografavimą nepilotuo• UAB „BEBRUSAI“,
jamu orlaiviu. Šių darbų tikslas – kieky• AB Palemono keramikos gamykla,
biškai įvertinti pakrančių, vėjo ir šlaitų pro• Uždaroji akcinė bendrovė „Parama“.
Sudaryta 10 išteklių naudojimo sutarčių. cesų įtaką Lietuvos pajūrio reljefui. Plačiau
Leidimai naudoti žemės gelmių
išteklius
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Išleistas Lietuvos hidrogeologijos
atlasas
Vasario 14 d. 14 val. Lietuvos geologijos
tarnyboje bus pristatytas naujas leidinys
„Lietuvos požeminis vanduo. Hidrogeologijos atlasas“. Autoriai: K. Kadūnas,
P. Gedžiūnas, P. Pūtys. Plačiau

Lietuvos požeminis vanduo: Hidrogeologijos
atlasas = Groundwater of Lithuania: Hydrogeological atlas / Kadūnas K., Pūtys P., Gedžiūnas P.;
ats. red. Satkūnas J.; Lietuvos geologijos tarnyba,
Panaikintas 4 leidimų galiojimas.
Klinties ir molio gavyba 2017 metais Grunto valymo technologijos. – Vilnius: Vilniaus
Leidimai tirti žemės gelmes
Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis universiteto leidykla, 2018. – 173, [3] p.: iliustr. – Santr.
Leidimų tirti žemės gelmes turėtojų skai- 2017 m. iškasta 704 tūkst. m3. Per pen- angl. – ISBN 978-609-459-884-5.
čius – 156.
kerių metų laikotarpį klinties gavyba svy- Sustabdytas „Geotermos“

Leidimai naudoti požeminį vandenį

ruoja nuo 669 iki 751 tūkst. m3, vidutiniškai privatizavimas
UAB „Geoterma“ įrašyta į LR Strateginę
reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių
įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam
saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąrašą.
LGT įvertino ir apibendrino 2017 m. dolo- Plačiau
mito gavybos duomenis, kuriuos pateikė
ŽEMĖS GELMIŲ
eksploatuojančios įmonės. Dolomito gavy- Lietuva atsisako Syderių požemiREGISTRAS
bos apimtys augo itin ženkliai. 2017 m. nės dujų saugyklos projekto
Žemės gelmių tyrimai
išgauta dolomito 1873 tūkst. m3, o tai yra Nesulaukus Lenkijos energetikos įmonių
Sausio mėnesį įregistruoti 191 žemės daugiau nei 39 procentai. 2016 m. išgauta dėmesio bei atsiradus galimybei naudotis
Latvijos Inčukalnio dujų saugykla, Lietuva
gelmių tyrimai.
dolomito 1344 tūkst. m3. Plačiau
atsisako ketinimų Syderiuose, Telšių rajoŽemės gelmių ištekliai
Atkurtos Lietuvos 100-mečiui
Vasario 14 d. Aplinkos ministerijoje bus ne, įrengti kelių šimtų milijonų eurų vertės
Sausio mėnesį aprobuoti ištekliai:
• Alytaus r., Bogušiškių žvyro ištekliai,
pristatyta Lietuvos geologijos tarnybos požeminę dujų saugyklą. Plačiau
• Vilkaviškio r. sav. Totorkiemio smėlio ekspozicija „Lietuvos mineralai, uolienos,
ir žvyro telkinio II ištekliai,
fosilijos“, skirta Atkurtos Lietuvos 100NAUJIENOS
• Kauno r. sav. Dobilios ežero mečiui.
Sausio mėnesį išduoti 9 leidimai naudoti kasmet išgaunama apie 700 tūkst. m3.
požeminį
vandenį,
pasirašytos
106 Plačiau
požeminio vandens išteklių naudojimo
Dolomito gavyba 2017 metais
sutartys.

sapropelio telkinio ištekliai,
Vilniaus m. sav. Mačiuliškių smėlio ir
žvyro ištekliai,
LEIDINIAI
• Telšių r. sav. Gelžės smėlio ir žvyro
Geologija. Geografija: leidinys sudarytas bendraištekliai.
darbiaujant su Vilniaus universitetu, Gamtos tyrimų
Gręžiniai
centro Geologijos ir geografijos institutu ir Lietuvos
Sausio mėnesį Žemės gelmių registro geologijos tarnyba = Geology. Geography: The issue
has been compiled in cooperation with the Vilnius
Gręžinių dalyje įregistruoti 135 gręžiniai.
University, Nature Research Center Institute of
Geoterminės sistemos
Geology and Geography and Lithuanian Geological
Sausio mėnesį įregistruotos 22 geoterminės Survey / Lietuvos mokslų akademija. – Vilnius:
sistemos. Iš viso užregistruotos 491 Lietuvos mokslų akademija, 2017. – T. 3, Nr. 3. –
geoterminė sistema.
ISSN 2351-7549.
•

el. paslaugos

Naftos kainos
Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus
žaliavinės naftos kaina 2018-02-09 siekė
61,52 JAV dolerių už barelį (kaina 201801-08 siekė 65,85 JAV dolerių už barelį)
http://www.opec.org
The Geological Society of London
https://www.geolsoc.org.uk/
• Nr. 323, ● Nr. 324
Lietuvos geomokslų olimpiada
http://www.lgeo.chgf.vu.lt

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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Informacinis leidinys leidžiamas nuo 2010 metų. Norintys prenumeruoti leidinį arba skelbti informaciją rašykite el. adresu indre.virbickiene@lgt.lt

