PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 23
(Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 14 d.
įsakymo Nr. 1 – 246 redakcija)

SUDERINTA
Statistikos departamento prie LRV
2015 m. lapkričio 24 d. raštu Nr. SD-857

_______________________________________________________________________________________
(leidimo naudoti angliavandenilių išteklius turėtojo juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas, pavardė arba
juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį)

________M. ANGLIAVANDENILIŲ (NAFTOS IR (AR) DUJŲ) IŠTEKLIŲ GAVYBOS
(metai)
METINĖ ATASKAITA 3-ND
________________________
Nr. _____
(data)
_______________________________
(vieta)
Juridinio ar fizinio asmens kodas
Juridinio asmens buveinė ar fizinio asmens adresas
Leidimo naudoti angliavandenilių išteklius numeris
Telkinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre
Telkinio pavadinimas
Angliavandenilių išteklių rūšis
Telkinio adresas
Pateikiama Lietuvos geologijos tarnybai ne vėliau kaip 10-ą dieną pasibaigus metams.
Pateikia juridiniai ir fiziniai asmenys ir šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį,
išgaunantys visų rūšių angliavandenilių (naftos ir (ar) dujų) išteklius.
Lietuvos geologijos tarnyba užtikrina gautų duomenų konfidencialumą.
Pildoma kiekvienam telkiniui: realizacija – dešimtosios tikslumu, ištekliai – sveikais skaičiais, tūkst. kub. m, fluidų,
naftos, sūrymų1, dujų gavyba ir išteklių likučiai – šimtosios tikslumu, tūkst. kub. m.

Aprobuoti
telkinio
Išgaunamųjų
ištekliai išteklių likutis
(geologiniai ankstesnių
/išgaunamieji)
metų
pabaigoje

1

2

I. GAVYBA IR IŠTEKLIŲ LIKUTIS
Ataskaitiniais metais
išgauta
fluidų

3

iš fluidų
naftos

sūrymų1

4

5

dujų

6

Naftos ir
(ar) dujų
išteklių
(geologinių/
išgaunamųjų)
+ prieaugis
– nurašymas
7

Išgaunamųjų
išteklių
likutis
ataskaitinių
metų
pabaigoje

8

II. IŠGAUTOS NAFTOS IR (AR) DUJŲ REALIZACIJA IR NAUDOJAMŲ GRĘŽINIŲ SKAIČIUS
Realizuota naftos/ dujų2
iš jų
iš viso
vietinėje rinkoje
1

2

eksportas

Naftą/dujas2
išgaunančių
gręžinių skaičius

Gręžinių Nr. Žemės gelmių
registre (pirminis Nr.)

3

4

5

1

sūrymai - kartu su angliavandeniliais (nafta) išgaunamas požeminis vanduo ar šiluminės energijos
gavyboje naudojamas požeminis vanduo;
2
nereikalingą išbraukti.
Užpildė:
Vardas ir pavardė
Telefonas
El. paštas

__________________________
(pareigų pavadinimas)

(parašas)

______________________
(vardas ir pavardė)

