Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių
2 priedas
(Žemės gelmių geologinių tyrimų registracijos lapo formos R-2 pavyzdys)
LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

(Forma R-2)

ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS
* Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre
1. Tyrimo užsakovas ………………………………………………………………………............................
(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas), el. paštas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens
kodas, adresas, el. paštas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos
sutarties sudarymo data ir numeris, el. paštas)

…………………………………………………………………………………………………………………...
2. Tyrimo vykdytojas …………………………………………………………….........................................
(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas), el. paštas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens
kodas, adresas, el. paštas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos
sutarties sudarymo data ir numeris, el. paštas)

…………………………………………………………………………………………………………………
3. Leidimo tirti žemės gelmes Nr. ………, išdavimo data ………………..
4. Tyrimo rūšis:
4.1.kartografavimas........................................................................................................................................
4.2.monitoringas.............................................................................................................................................
4.3. ekogeologinis..........................................................................................................................................
4.4. mokslinis, metodinis...............................................................................................................................
4.5. kita..........................................................................................................................................................
5. Tyrimo tikslas.................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
6. Duomenys apie tyrimo objektą
Tyrimo objekto tipas
Tyrimo objekto pavadinimas
Tyrimo objekto adresas
(apskritis, savivaldybė/seniūnija, gyvenamoji
vietovė (miestas, miestelis, kaimas), gatvė ir
numeris)

Tyrimo objekto ribos/vieta
(ribinių taškų koordinatės pateikiamos LKS-94
koordinačių sistemoje)

Pastabos
Kartu su Forma R-2 turi būti pateiktas ortofoto/topografinis žemėlapis su nurodytu nomenklatūrinio lapo Nr. (LKS-94 koordinačių
sistemoje) ir masteliu bei pažymėtomis tyrimo objekto ribomis (vieta).

7. Tyrimo pradžios data …………………….……… , tyrimo pabaigos data………......................................
8. Tyrimo dokumentų pateikimas
** Pateikimo
Lietuvos geologijos tarnybai pateikiamų tyrimo dokumentų (ataskaitos) pavadinimas
data

Tyrimo vykdytojas arba tyrimo užsakovas ….……………………...……........................................................
..................................................................................................................................................................
(pareigos, ***parašas, vardas ir pavardė)
(data; telefono Nr., el. paštas)

9.* Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre...........................
10.* Registro tvarkymo įstaigos pastabos:
…………………….………………………………………………………………………………………
….…..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
…………………..…………………………………………………………………………………………
……...............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………...………
……...............................................................................................................................................................
…………………..…………………………………………………………………………………………
……...............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………...

*Tyrimų reg. lapo registracijos Nr.

*Tyrimų reg. lapas įregistruotas

(data)

*Įregistravo:
(pareigų pavadinimas)
(parašas)
(vardas ir pavardė)
(data)
Atveju, kai tyrimas įregistruotas ir tyrimo registracijos lapas atspausdintas naudojantis elektroninių paslaugų
priemonėmis.
(pareigų pavadinimas)
(vardas ir pavardė)
(data)
Dokumentą atspausdino
* Šiame punkte duomenis įrašo Žemės gelmių registro tvarkytojas.
** Dokumentų (ataskaitos) pateikimo data turi būti ne vėlesnė kaip 10 d. d. nuo tyrimo pabaigos datos.
*** Nepildoma registruojant tyrimą elektroninių paslaugų priemonėmis.

(Vardas ir pavardė)
(Data)

(Žemės gelmių geologinių tyrimų registracijos lapo formos R-2 papildymo pavyzdys)
LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPO (FORMA R-2)
PAPILDYMAS
* Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre
Duomenys apie tyrimo objektą (pildoma registruojant daugiau nei vieną tyrimo objektą)
Tyrimo objekto tipas
Tyrimo objekto pavadinimas
Tyrimo objekto adresas
(apskritis, savivaldybė/seniūnija, gyvenamoji
vietovė (miestas, miestelis, kaimas), gatvė ir
numeris)

Tyrimo objekto ribos/vieta
(ribinių taškų koordinatės pateikiamos LKS-94
koordinačių sistemoje)

Pastabos
Kartu su Forma R-2 turi būti pateiktas ortofoto/topografinis žemėlapis su nurodytu nomenklatūrinio lapo Nr. (LKS-94 koordinačių
sistemoje) ir masteliu bei pažymėtomis tyrimo objekto ribomis (vieta).

Duomenys apie tyrimo objektą
Tyrimo objekto tipas
Tyrimo objekto pavadinimas
Tyrimo objekto adresas
(apskritis, savivaldybė/seniūnija, gyvenamoji
vietovė (miestas, miestelis, kaimas), gatvė ir
numeris)

Tyrimo objekto ribos/vieta
(ribinių taškų koordinatės pateikiamos LKS-94
koordinačių sistemoje)

Pastabos
Kartu su Forma R-2 turi būti pateiktas ortofoto/topografinis žemėlapis su nurodytu nomenklatūrinio lapo Nr. (LKS-94 koordinačių
sistemoje) ir masteliu bei pažymėtomis tyrimo objekto ribomis (vieta).

