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LEIDIM Ų IŠDAVIMAS

TEISĖS AKTAI

Leidimai naudoti žemės gelmių
išteklius

2018 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro įsakymas Nr. D1-244 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d.
įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ pakeitimo“.
(TAR kodas 2018- 04955)
2018 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro įsakymas Nr. D1-221 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 9 d.
įsakymo Nr. 471 „Dėl aplinkai padarytos žalos
atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“. (TAR kodas 2018-04516)

Kovo mėnesį išduoti leidimai:
• Uždaroji akcinė bendrovė „Žemaitijos
keliai“,
• UAB „Karjusta“,
• Valstybės įmonė Valstybinių miškų
urėdija,
• UAB „Kvesų karjeras“,
• UAB „Smėlynas“,
• UAB „Glomus“,
• UAB „Nemakščių karjerai“,
• UAB „Plikių karjeras“.
Sudarytos 22 išteklių naudojimo sutartys.
Panaikintas 12 leidimų galiojimas

Leidimai tirti žemės gelmes

GEO AKTUALIJOS

VU Geologijos muziejuje –
unikalus eksponatas
Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakultete esančiame Geologijos
muziejuje nuo balandžio 9 iki birželio
20 d. bus galima išvysti Anžu mamuto
skeletą.
Įspūdingą skeletą gali išvysti visi norintys. Ekskursijos vyks nuo balandžio 9 iki
birželio 20 d. pirmadieniais–ketvirtadieniais 10–18 val. Būtina registracija el.
paštu eugenija.rudnickaite@gf.vu.lt.
Plačiau

NAUJIENOS

Geologinis kartografavimas

Naftos kainos

M 1:50 000 vykdomas nuo 1964 metų.
2017 m. baigus kvartero nuogulų erdvinį
geologinį kartografavimą 1919,2 km2 teritorijoje (Jiezno, Anykščių ir Mažonų plotuose), šiuo masteliu jau kartografuota
58,6 %. arba 38 090 km2 šalies ploto (be
teritorijos, kartografuotos aerofotogeologiniu
būdu).
Erdvinis
geologinis
M 1:50 000 kartografavimas kompleksiniu
būdu atliktas 25 047 km2 teritorijoje, o
13 043 km2 plote atliktas tik kvartero
storymės (9 986 km2) arba tik prekvartero
darinių (3 057 km2) erdvinis geologinis
kartografavimas.
Prekvartero darinių erdvinis geologinis
kartografavimas M 1:50 000 atliekamas
1245 km2 teritorijoje (Mažonų ir Šilalės plotai), o kvartero nuogulų erdvinis geologinis
kartografavimas vykdomas 6 262 km2
teritorijoje: V Žemaičių moreninėje lygumoje ir pietinėje Žemaičių aukštumos dalyje (Žemaičių Naumiesčio ir Pagėgių, Šilalės ir Skaudvilės plotai), Baltijos aukštumoje (Ukmergės, Širvintų, Prienų ir Stakliškių plotai) bei Šiaurės Nalšios (Švenčionių) aukštumoje (Ignalinos plotas).

65,09 JAV dolerių už barelį (kaina 201803-12 siekė 62,53 JAV dolerių už barelį)
http://www.opec.org

Leidimų tirti žemės gelmes turėtojų skaiPagal OPEC sekretoriato skaičiavimus
Valstybinis geologinis kartografavimas žaliavinės naftos kaina 2018-04-09 siekė
čius – 156.

Leidimai naudoti požeminį vandenį
Kovo mėnesį išduota 16 leidimų naudoti
požeminį vandenį, pasirašytos 23 požeminio
vandens išteklių naudojimo sutartys.

ŽEMĖS GELMIŲ
REGISTRAS
Žemės gelmių tyrimai
Kovo mėnesį įregistruota 115 žemės
gelmių tyrimų.

Žemės gelmių ištekliai
Kovo mėnesį aprobuoti ištekliai:
• Švenčionių r. sav. Alių sapropelio
telkinio ištekliai,
• Trakų r. sav. Aleksandriškių smėlio ir
žvyro telkinio naujo ploto ištekliai,
• Prienų r. sav. Armanavos smėlio ir
žvyro telkinio ištekliai.

Gręžiniai
Kovo mėnesį Žemės gelmių registro
Gręžinių dalyje įregistruotas 91 gręžinys.

Geoterminės sistemos
Kovo mėnesį įregistruota 19 geoterminių
sistemų. Iš viso užregistruota 519 geoterminių sistemų.

el. paslaugos

The Geological Society of London
https://www.geolsoc.org.uk/
• Nr. 328
Tarptautinė geomokslų sąjunga
http://iugs.org/. IUGS E-biuletenis-140
EuroGeoSurveys NEWS
http://egsnews.eurogeosurveys.org/
Valstybinė saugomų teritorijų
tarnyba prie AM www.vstt.lt
•
•

Piliakalniai be pilių – paroda Žagarės
regioniniame parke
Įspūdingos atodangos Tytuvėnų
regioniniame parke

ĮDOMYBĖS
•
•

Africa Is Splitting In Two At An Alarming Rate

•

Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis
rezervatas prašo gyventojų supratingumo:
pastebėjo vandalizmo atvejų

Staigi elektromobilių plėtra privertė
prisiminti senas kasyklas – Švedijoje
grafito kasykloje vėl pasirodys darbininkai

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

LIETUVOS GEOLOGŲ SĄJUNGOS ŽURNALAS

https://www.facebook.com/lgt.lt/
LIETUVOS GEOLOGIJOS
TARNYBA • S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius
Informacinis leidinys leidžiamas nuo 2010 metų. Norintys prenumeruoti leidinį arba skelbti informaciją rašykite el. adresu indre.virbickiene@lgt.lt

