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Lietuvos geologijos tarnybos informacinis leidinys
Platinamas elektroniniu būdu 629 adresatams

.

LEIDIM Ų IŠDAVIMAS

TEISĖS AKTAI

Leidimai naudoti žemės gelmių
išteklius
Vasario mėnesį išduoti leidimai:
• V. Gaidžio įmonė „Vytotrans“, UAB
„Naurašilių karjeras“, Uždaroji akcinė
bendrovė „TRAKŲ AKMUO“, UAB
Barčių karjeras“, UAB „Skaistgirio
skalda“, Akcinė bendrovė „Dolomitas“,
UAB „Alvetos karjerai“, UAB „Kelmės
ranga“, UAB Gargždų plytų gamykla,
UAB „Švėtelės karjeras“, UAB Plungės Jonis-S“, UAB „Biržų ranga“ .
Sudaryta 20 išteklių naudojimo sutarčių.
Panaikintas 7 leidimų galiojimas.

2018 m. kovo 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 209 „Dėl leidimo
naudoti tradicinių angliavandenilių išteklius
UAB „LL investicijos“ išdavimo“.
(TAR kodas 2018-03809)
2018 m. kovo 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 210 „Dėl leidimo naudoti
tradicinių angliavandenilių išteklius išdavimo
AB „LOTOS Geonafta“. (TAR kodas 2018-03810)
2018 m. vasario 28 d. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-149 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m.
rugsėjo 16 d. įsakymo NR. D1-546 „Dėl ūkio
subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. (TAR kodas 2018-03345)
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Lietuvos geologijos tarnyba įsijungė
į U-Geohaz projektą
Lietuvos geologijos tarnyba kartu su kitų
Europos šalių geologijos tarnybomis
2018 m. pradėjo vykdyti U-Geohaz (Geohazard impact assessment for urban areas)
tarptautinį projektą, kuris skirtas aprašyti
geopavojus
(nuošliaužas,
nuogriuvas,
vulkanų išsiveržimus) urbanizuotose teritorijose. Plačiau

2017 – įmirkę metai

2017 m. meteorologinės sąlygos buvo
palankios požeminio vandens išteklių pasipildymui. Apibendrinti požeminio vandens
Leidimai tirti žemės gelmes
lygio matavimo duomenys rodo, kad
Leidimų tirti žemės gelmes turėtojų skaividutinis 2017 m. gruntinio vandens lygis
2018 m. vasario 21 d. Lietuvos Respublikos beveik visuose – 89 % stebėtų postų buvo
čius – 156.
Vyriausybės nutarimas Nr. 159 „Dėl sutikimo didesnis už vidutinį daugiametį lygį. Plačiau
Leidimai naudoti požeminį vandenį
reorganizuoti Lietuvos Respublikos aplinkos

Vasario mėnesį išduota 14 leidimų ministerijos regionų aplinkos apsaugos deparnaudoti požeminį vandenį, pasirašyta 70 tamentus“. (TAR kodas 2018-02637)
požeminio vandens išteklių naudojimo
2018 m. vasario 19 d. Lietuvos geologijos tarnybos
sutarčių.
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymas Nr.
1-62 „Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie
ŽEMĖS GELMIŲ
Aplinkos ministerijos direktoriaus 2017 m.
sausio 24 d. įsakymo Nr. 1-16 „Dėl įgaliojimų
REGISTRAS
surašyti administracinių nusižengimų protokoŽemės gelmių tyrimai
lus ir nagrinėti administracinių nusižengimų
Vasario mėnesį įregistruota 140 žemės
bylas“ pakeitimo“. (TAR kodas 2018-02479)
gelmių tyrimų.
2018 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos
Žemės gelmių ištekliai
aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-75 „Dėl LieVasario mėnesį aprobuoti ištekliai:
tuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m.
• Panevėžio r. sav. Naurašilių II smėlio liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl taršos
ir žvyro ištekliai,
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų
• Vilniaus m. sav. Dobrovolės II smėlio
išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo
ir žvyro ištekliai.
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
Gręžiniai
(TAR kodas 2018-01594)
Vasario mėnesį Žemės gelmių registro
2018 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos VyGręžinių dalyje įregistruoti 105 gręžiniai.
riausybės nutarimas Nr. 116 „Dėl Lietuvos
Geoterminės sistemos
Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio
Vasario mėnesį įregistruotos 9 geo- 2 d. nutarimo Nr. 318 „Dėl gamtinių ir
terminės sistemos. Iš viso užregistruota kompleksinių draustinių nuostatų patvirtinimo“
pakeitimo“. (TAR kodas 2018-01844).
500 geoterminių sistemų.

el. paslaugos

Pasaulinė vandens diena – kovo 22

Šių metų Pasaulinės vandens dienos
tema – „Gamta vandeniui“. Pažeidžiamos
ekosistemos turi įtakos žmonių vartojimui
skirto vandens kiekiui ir kokybei. Pasaulio
sveikatos organizacijos duomenimis, besivystančiose šalyse nuo žarnyno infekcinių
ligų, plintančių dėl nesaugaus vandens ir jo
trūkumo, kasmet miršta apie 2 mln. vaikų.

Suskaičiuota Lietuvos Respublikos
naudingųjų iškasenų gavyba 2017 m.
Plačiau

NAUJIENOS
Naftos kainos
Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus
žaliavinės naftos kaina 2018-02-09 siekė
62,53 JAV dolerių už barelį (kaina 201802-12 siekė 61,04 JAV dolerių už barelį)
http://www.opec.org

Valstybinė saugomų teritorijų
tarnyba prie AM www.vstt.lt

Saugomų teritorijų sistema – šimtmečio laimėjimas
Žalsvasis šaltinis bus naujai pritaikytas lankymui

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

GEO AKTUALIJOS
https://www.facebook.com/lgt.lt/
LIETUVOS GEOLOGIJOS
TARNYBA • S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius

LIETUVOS GEOLOGŲ SĄJUNGOS ŽURNALAS

epilotu
ojamu orlleidinį
aiviuarba
tiriaskelbti
mas informaciją rašykite el. adresu indre.virbickiene@lgt.lt
Informacinis leidinys leidžiamas nuo 2010 metų.N
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