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Leidimų išdavimas

Leidimai naudoti žemės gelmių
išteklius

Gruodžio mėnesį išduoti leidimai naudoti kietųjų naudingųjų iškasenų išteklius šioms įmonėms:Uždaroji akcinė bendrovė „Apdaila“, ŽŪB
„Svirnų ūkis“, UAB „Nametas“.
Sudarytos 6 išteklių naudojimo sutartys.
Panaikintas 2 leidimų galiojimas.

Leidimai tirti žemės gelmes

Įmonių turinčių leidimus tirti žemės gelmes
skaičius gruodžio pabaigoje buvo 147.

Leidimai naudoti požeminį vandenį

Gruodžio mėnesį išduoti 7 leidimai naudoti
požeminį vandenį, pasirašytos 65 požeminio
vandens išteklių naudojimo sutartys.

Žemės gelmių registras
Žemės gelmių tyrimai

Gruodžio mėnesį įregistruota 118 žemės gelmių
tyrimai.

Žemės gelmių ištekliai

Gruodžio mėnesį aprobuoti ištekliai: Šilutės r.
sav. Gaidelių smėlio ir žvyro telkinio ištekliai,
Šilalės r. sav. Nedojų durpių telkinio ištekliai,
Vilniaus m sav. Gariūnų smėlio ir žvyro telkinio
ištekliai.

Gręžiniai

Gruodžio mėnesį Žemės gelmių registro Gręžinių dalyje įregistruoti 144 gręžiniai.

Geoterminės sistemos

Gruodžio mėnesį įregistruota 20 geoterminių
sistemų. Iš viso užregistruotos 632 geoterminės sistemos.

Laboratorija

Gruodžio mėnesį buvo ištirtas 151 grunto bandinys ir 12 vandens mėginių. Iš viso 2018 m.
Laboratorijoje buvo ištirti 2833 grunto bandiniai ir atliktos 235 vandens mėginių analizės.

Naftos kainos

Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus žaliavinės
naftos kaina 2018-12-07 siekė 59,20 JAV dolerių
už barelį (kaina 2018-11-07 siekė 70,63 JAV
dolerių už barelį) http://www.opec.org
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Teisės aktai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2019 m. sausio 3 d. Nr. D1-2 „ Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. D1-559 „Dėl Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų
sudarymo tvarkaraščio ir Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų
sudarymo darbo programos patvirtinimo“ pakeitimo “ (TAR kodas 2019-00186)
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2018 m. gruodžio 27 d. Nr. D1-1120 „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 2018-21744)

2019-ieji Vietovardžių metai
Lietuvos Respublikos Seimas, įvertindamas tai, kad senuosiuose kaimų ir
vienkiemių pavadinimuose glūdi etnologinė, lingvistinė, paleogeografinė, istorinė, kultūrinė ir kita svarbi informacija,
saugotina kaip Lietuvos ir pasaulio
kultūros palikimo dalis, 2019 metus
paskelbė Vietovardžių metais.
1959–1989 m. iš Lietuvos gyvenamųjų
vietovių sąrašo buvo išbraukta 5,6 tūkst.
kaimų pavadinimų (tradicinių vietovardžių). Kaimui likus be gyventojų ir trobesių jo teritorijai suteikiamas gretimos
gyvenamosios vietovės pavadinimas.

Didžioji dalis lietuviškų miestų, miestelių ir gyvenviečių pavadinimų kilę iš
gamtos, formavusios mūsų pasaulėžiūrą, ir gamtinės aplinkos.
Dabartinės Lietuvos vietovardžių sąvade yra daugybė vietovardžių, surištų su
kalno pavadinimu – Kalniai, Kalnai,
Kalnėnai, Kalnynai, Kalnuočiai, Kalnujai
(Kalnijai), Kalniečiai ir kitaip. Ypač daug
Kalniškių – virš 30.
Seniausi yra vandens vardai, nes didesnės upės, ežerai yra seniau atsiradę
už daugelį sodybų.

Baigta ataskaita „Hidrogeologinių rizikų
Autorius P. Pūtys
žemėlapio revizija“
Dar 2014 m. pagal projektą „Lietuvos
teritorijos rajonavimas požeminio vandens iškrovų pasekmių ir hidrogeologinių pavojų (rizikų) vertinimui“ buvo
sudaryti Lietuvos Požeminio vandens
proveržio rizikos zonų žemėlapiai
M 1:200 000 (Pūtys, 2014). Nuo
2015 m. šia informacija privalo vadovautis gręžinius įrengiančios įmonės.
Apdorojus naujų (2014–2016 m.) gręžinių duomenis, nustatyta, kad maždaug 67% fontanuojančių gręžinių iš
tikrųjų patenka į maksimalios ir didelės
požeminio vandens proveržio rizikos
zonas, o 19% – į vidutinės rizikos zoną.

Tarptautinė geomokslų sąjunga
(IUGS)
http://iugs.org/
• Naujienlaiškis Nr. 149
Žemės gelmių informacijos centras:
tel. (8 528) 26 492
el. p. vytautas.puronas@lgt.lt
Taikos g. 2, Vievis, Elektrėnų sav.

Revizavus sudarytus rizikos žemėlapius
pagal naujųjų gręžinių duomenis ir
patikslinus požeminio vandens rizikos
zonų sudarymo metodiką, maksimalios
ir didelės rizikos zonų plotai buvo sumažinti, jų ribos šiek tiek pakeistos.
Padidėjus gręžinių kiekiui, vandeningųjų sluoksnių kraigo gylio reikšmių 95%
kvantilis pasikeitė nuo 230 iki 200 m.
Šis gylis laikomas aprobacijos gyliu,
kuriam galioja požeminio vandens proveržio rizikos vertinimas. Gylyje, didesniame už pastarąjį, rizika formaliai
visame plote vertintina kaip maksimali.
Su ataskaita galite susipažinti LGT geologijos fonde, 117 kab. Nr.: 26220

The Geological Society
of London
https://www.geolsoc.org.uk/
• Naujienlaiškis Nr. 347
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