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Introduction: The Lithuanian Geological 
Survey in 2010

Lietuvos geologijos tarnybai jubiliejiniais me-
tais (2010 metais paminėtas veiklos 70-metis) 
sudėtingomis ekonominėmis sąlygomis teko 
vykdyti baigiamąsias valstybinių geologinių tyrimų 
programų užduotis ir rengti naujo laikotarpio ty-
rimų programas. Juolab kad Europos Sąjungos 
normatyviniuose dokumentuose ir Europos šalių 
žemės gelmių tyrimo darbotvarkėje numatyta naujų 
sektoriaus veiklos krypčių, pavyzdžiui, skalūnų dujų 
tyrimai ar anglies dioksido geologinio saugojimo 
galimybių vertinimas.

2010 metais įvyko pokyčių šalies žemės gelmių sek-
toriaus politikos formavimo ir įgyvendinimo srityje. 
Buvo priimtas sprendimas šios politikos formavimo 
funkcijas pavesti ministerijoms, o pavaldžioms 
institucijoms vykdyti politikos įgyvendinimą. Lie-
tuvos geologijos tarnybai taip pat deleguota naujų 
techninių-administracinių funkcijų, kurias anksčiau 
vykdė Aplinkos ministerija, o ministerijoje buvo 
įkurtas Žemės gelmių skyrius.

Lietuvos geologijos tarnyba baigė vykdyti keletą 
valstybinių geologinių tyrimų programų, iš jų ir 
pagrindinę 2006–2010 metų programą „Geologija ir 
darnus vystymasis“. Deja, sunkmetis turėjo įtakos 
valstybinių geologinių tyrimų apimčiai, todėl ne-
pavyko tinkamai įvykdyti numatytų požeminio 
vandens išteklių vertinimo užduočių, siekiant tin-
kamai įgyvendinti ES reikalavimus ir iki 2015 metų 
užtikrinti šalies gyventojams geros kokybės vandens 
viešąjį tiekimą. Šiuos klausimus teks skubiai spręsti. 
Sudėtinga išliko ir požeminio vandens valstybinio 

In the year of the 70th anniversary 2010, under difficult 
economic conditions the Lithuanian Geological Survey 
(LGT) had to implement the final tasks of national geologi-
cal research programs and to work out the new ones in view 
of the new trends of geological research scheduled in the EU 
agenda: e.g. investigations of shale gas or evaluation of the 
possibilities of carbon dioxide geological storage. 

In 2010, there occurred changes of policy formation in 
the sector of underground resources.  A decision was made 
to transfer the function of policy formation to ministries 
and the function of implementation to subordinate institu-
tions. New technical administrative functions previously 
filled by the Ministry of Environment were delegated to 
the Lithuanian Geological Survey whereas a Department 
of the Underground was established in the Ministry. 

The Lithuanian Geological Survey completed a few 
state geological research programs including the capital 
program for 2006–2010 “Geology and sustainable develop-
ment”. Unfortunately, the economic decline reduced the 
scope of geological investigations. The LGT failed duly 
to fulfil the tasks set in the field of assessment of water 
resources designed to ensure high quality tap water sup-
ply until 2015. These tasks will have to be solved as soon 
as possible. A complicated situation also persisted in the 
field of groundwater national monitoring. There is nothing 
but hope that the situation will improve after the adoption 
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Lietuvos geologijos tarnybos direktorius
J. Mockevičius

monitoringo vykdymo situacija, belieka tikėtis, 
kad ji pagerės priėmus naująją aplinkos monito-
ringo programą. Tačiau galima pasidžiaugti, kad 
pavyko atlikti nemažai kitų svarbių ir įdomių darbų, 
kurių trumpi rezultatai pateikiami šioje Lietuvos 
geologijos tarnybos veiklos ataskaitoje. Aplinkos 
ministro įsakymu buvo patvirtinta Lietuvos vals-
tybinių geologinių tyrimų 2011–2015 metų prog-
rama „Žemės gelmių erdvinių, atsinaujinančių ir 
netradicinių išteklių tyrimai (Geologiniai ištekliai)“. 
Taigi Lietuvos geologijos tarnyba naujus veiklos 
metus pasitinka su naujais uždaviniais ir iššūkiais.

Nors Lietuvos geologijos tarnyba nėra politiką 
formuojanti institucija, tačiau, valdydama plačią 
geologinę informaciją ir turėdama kvalifikuotų 
specialistų korpusą, aktyviai dalyvavo kuriant 
žemės gelmių naudojimo teisinę bazę. 2010 metais 
po ilgų diskusijų su verslo bei valstybės instituci-
jomis buvo parengtas Lietuvos Respublikos žemės 
gelmių įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo 
projektas, kuriame žemės gelmių išteklių naudojimo 
teisei įgyti numatyta įvesti konkurso principą ir 
naujus žemės gelmių tyrimo leidimo suteikimo 
reikalavimus. Įgyvendinant ES teisę buvo parengtas 
Lietuvos Respublikos anglies dioksido geologinio 
saugojimo įstatymo projektas.

Galima pasidžiaugti, kad, nepaisant sudėtingų 
ekonominių sąlygų, pavyko išlaikyti tarptautinio 
atstovavimo ir konstruktyvaus bendradarbiavimo 
lygį, skirti reikiamą dėmesį visuomenei informuoti. 
2010 metų naujovė – elektroninis geologinių naujienų 
laikraštis „Geonaujienos“, jame kiekvieno mėnesio 
pradžioje pateikiami naujausi Lietuvos geologijos 
tarnybos atliktų darbų rezultatai, kita žemės gelmių 
sektoriui svarbi informacija. Tikimės, kad ir ateityje 
vykdysime darbus, kurie bus svarbūs šalies ūkiui 
ir visuomenei ne tik informaciniu, bet ir praktiniu 
požiūriu.

of a new environmental monitoring program. However 
the Survey can take pleasure in managing to complete a 
number of other important and interesting research works. 
The results of these research works are included in the 
present Report. By order of the Minister of Environment, 
a program of Lithuanian state geological investigations 
was approved for 2011–2015 “Investigations of spatial, 
renewable and untraditional resources (Geological re-
sources)”. Thus the Lithuanian Geological Survey starts 
a new year with new tasks and challenges. 

Though the Lithuanian Geological Survey was not 
among the institutions engaged in policy making, the rich 
geological information in its possession and a corpus of 
qualified specialists allowed its active participation in the 
development of legal basis for the use of the underground. 
In 2010, after a long discussion with business structures 
and state institutions, a project on the adjustment and 
appendage of the Underground Law of the Republic of 
Lithuania was prepared which provided for introduction 
of the principle of competition in dispensation of permis-
sion to use the underground resources and for the changes 
in dispensation of permissions to investigate the under-
ground. Exercising the EU legislation, a project on the law 
of geological storage of carbon dioxide was prepared.

It is a pleasure that in spite of complicated economic 
conditions the LGT managed to maintain at least minimal 
level of international representation and constructive 
cooperation and to pay due attention to public informa-
tion. An electronic newspaper of geological news “Geo 
naujienos” was a novelty introduced in 2010. At the 
beginning of every month, this newspaper reports the 
newest research results obtained by the LGT and other 
relevant information about the underground. The LGT 
hopes to continue the research works of informational and 
practical value for the country.
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VALSTYBINIS ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO 
 REGULIAVIMAS 2010 metais

Žemės gelmių naudojimą reglamen-
tuojančių ir su jų naudojimu susijusių 
teisės aktų ir norminių dokumentų 
rengimas

STATE REGULATION OF THE 
USE OF THE UNDERGROUND 
in 2010

Preparation of legal acts and related 
documentation  regulating the use of 
the underground

I. Semeškaitė, V. A. Januška, Lietuvos geologijos tarnyba

Drafts of Laws submitted to the Government 
of the Republic of Lithuania: 

1.	 Draft	Law	on	the	amendment	of	articles	1,	2,	3,	4,	5,	6,	
8,	9,	12,	13,	14,	16,	18,	23,	25,	26	and	27	of	the	Under-
ground	Law	of	the	Republic	of	Lithuania,	appendage	
of	the	Law	with	article	181 and	voiding	of	article	17;

2.	 Draft	law	on	appendage	of	articles	3	and	4	of	Environ-
ment	Protection	Support	Program	of	the	Republic	of	
Lithuania;	

3.	 Draft	Law	on	the	Geological	Storage	of	Carbon	Diox-
ide;	

4.	 Draft	on	adjustment	of	articles	224	and	2591	of	Ad-
ministrative	Code	of	 the	Republic	of	Lithuania	and	
appendage	of	the	Code	with	article		512;	

5.	 Draft	on	adjustment	of	articles	14	and	20	of	the	Un-
derground	Law	of	the	Republic	of	Lithuania;	

6.	 Draft	 Law	 on	 adjustment	 of	 articles	 5	 and	 14	 of	
the	Underground	Law	of	 the	Republic	of	Lithuania	
(Valstybės	žinios.	2010,	No	86-4526).	

Drafts of resolutions of the Government of 
the Republic of Lithuania: 

1.	 Resolution	No	1470	of	October	13,	2010,	of	the	Govern-
ment	of	the	Republic	of	Lithuania	“On	the	adjustment	
of	Resolution	No	198	of	February	11,	2002,	“On	the	
approval	of	regulation	for	dispensation	of	permission	to	
use	mineral	resources	(except	hydrocarbons),	industrial	
and	mineral	groundwater	resources	and	underground	
cavities”	(Valstybės	žinios.	2010,	No	125-6393);	

Parengti ir Lietuvos Respublikos 
Vyriausybei pateikti įstatymų projektai: 

1. Žemės gelmių įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 
14, 16, 18, 23, 25, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo ir 
papildymo bei įstatymo papildymo 181 straipsniu 
ir 17 straipsnio pripažinimo netekusiu galios 
įstatymo projektas;

2. aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo 
3 ir 4 straipsnių papildymo įstatymo projektas; 

3. anglies dioksido geologinio saugojimo įstatymo 
projektas; 

4. administracinių teisės pažeidimų kodekso 224, 
2591 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 
5125 straipsniu įstatymo projektas; 

5. Žemės gelmių įstatymo 14 ir 20 straipsnių pa-
keitimo įstatymo projektas; 

6. Žemės gelmių įstatymo 5 ir 14 straipsnių pakeiti-
mo įstatymo (Valstybės	žinios. 2010, nr. 86-4526) 
projektas. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų 
projektai: 

1.   lietuvos respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 
13 d. nutarimas nr. 1470 „dėl lietuvos respubli-
kos 2002 m. vasario 11 d. nutarimo nr. 198 „dėl 
leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus 
angliavandenilius), požeminio pramoninio bei 
mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ert-
mes išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 
(Valstybės	žinios. 2010, nr. 125-6393); 

2. lietuvos respublikos Vyriausybės 2010 m. gruo-
džio 22 d. nutarimas nr. 1826 „dėl lietuvos 
respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 29 d. 
nutarimo nr. 1433 „dėl leidimų tirti žemės gel-
mes išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 
(Valstybės	žinios. 2010, nr. 157-7985); 
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3. lietuvos respublikos Vyriausybės 2010 m. gruo-
džio 22 d. nutarimas nr. 1825 „dėl lietuvos 
respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 27 d. 
nutarimo nr. 1624 „dėl leidimų išvežti iš lietu-
vos respublikos geologines kolekcijas, muziejų 
geologinius eksponatus, gręžinių kerną ar jo 
mėginius išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pa-
keitimo“ (Valstybės	žinios. 2010, nr. 157-7984); 

4. lietuvos respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 
7 d. nutarimas nr. 988 „dėl lietuvos respub-
likos Vyriausybės 2005 m. spalio 28 d. nutarimo 
nr. 1151 „dėl leidimų naudoti angliavandenilių 
išteklius išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
pakeitimo“ (Valstybės	žinios. 2010, nr. 83-4377); 

5. lietuvos  respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 
7 d. įsakymas nr. 970 „dėl lietuvos respublikos 
Vyriausybės 2002 m. balandžio 26 d. nutarimo 
nr. 584  „dėl Žemės gelmių registro nuostatų 
patvirtinimo“ pakeitimo“ (Valstybės	žinios. 2010, 
nr. 82-4335);

6. lietuvos respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 
7 d. įsakymas nr. 990 „dėl lietuvos respublikos 
Vyriausybės 2003 m. kovo 10 d. nutarimo nr. 299 
„dėl angliavandenilių išteklių naudojimo 
konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 
(Valstybės	žinios. 2010, nr. 83-7379). 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
įsakymų projektai: 
1.   lietuvos respublikos aplinkos ministro 2010 m. 

rugsėjo 21 d. įsakymo nr. d1-790 „dėl lietuvos 
respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 
16 d. įsakymo nr. d1-616 „dėl angliavandenilių 
išteklių naudojimo tipinės sutarties patvir-
tinimo“ pakeitimo“ (Valstybės	 žinios. 2010, 
nr. 113-5795); 

2.  lietuvos respublikos aplinkos ministro 2010 m. 
rugsėjo 24 d. įsakymas nr. d1-643 „dėl anglia-
vandenilių išteklių naudojimo projekto rengimo 
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Valstybės	
žinios. 2010, nr. 115-5901); 

3.  lietuvos respublikos aplinkos ministro 2010 m. 
liepos 26 d. įsakymas nr. d1-654 „dėl lietuvos 
respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 
25 d. įsakymo nr. 469 „dėl atliekų tvarkymo 
veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir 
įgyvendinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo 
(Valstybės	žinios. 2010, nr. 91-4862);

4. lietuvos respublikos aplinkos ministro 2010 m. 
birželio 3 d. įsakymas nr. d1-468 „dėl lietuvos 

2.	 Resolution	No	1826	 of	December	 22,	 2010,	 of	 the	
Government	of	the	Republic	of	Lithuania	on	adjust-
ment	of	Resolution	No	1433	of	November	29,	2001,	
“On	 the	 approval	 of	 the	 regulation	of	dispensation	
of	permission	to	explore	the	underground	(Valstybės	
žinios.	2010,	No	157-7985);	

3.	 Resolution	No	1825	 of	December	 22,	 2010,	 of	 the	
Government	of	the	Republic	of	Lithuania	on	adjust-
ment	of	Resolution	No	1624	of	December	27,	1995,	
“On	the	approval	of	the	regulation	of	dispensation	of	
permission	 for	export	of	geological	collections,	geo-
logical	museum	exhibits	and	core	samples”	(Valstybės	
žinios.	2010,	No	157-7984);	

4.	 Resolution	No	988	of	July	7,	2010,	of	the	Government	
of	the	Republic	of	Lithuania	on	adjustment	of	resolu-
tion	No	1151	of	October	28,	2005,	“On	the	approval	
of	 the	 regulation	 of	 dispensation	 of	 permission	 to	
use	hydrocarbon	resources”	(Valstybės	žinios.	2010,	
No	83-4377);	

5.	 Resolution	No	970	of	July	7,	2010,	of	the	Government	
of	the	Republic	of	Lithuania	on	adjustment	of	resolu-
tion	No	584	of	April	26,	2002,	“On	the	approval	of	
the	 regulation	 of	underground	 register”	 (Valstybės	
žinios.	2010,	No	82-4335);

6.	 Resolution	No	990	of	July	7,	2010,	of	the	Government	
of	the	Republic	of	Lithuania	on	adjustment	of	resolu-
tion	No	299	of	March	10,	2003,	“On	the	approval	of	
the	regulation	for	the	competition	to	use	hydrocarbon	
resources”	(Valstybės	žinios.	2010,	No	83-7379);	

Drafts of orders of the Minister of Environ-
ment of the Republic of Lithuania: 

1.	 Order	No	D1-790	 of	 September	 21,	 2010,	 of	 the	
Minister	of	Environment	of	the	Republic	of	Lithuania	
on	adjustment	of	order	No	D1-616	of	December	16,	
2005,	“On	the	approval	of	standard	of	hydrocarbon	
resources	 exploitation”	 (Valstybės	 žinios.	 2010,	
Nr.	113-5795);	

2.	 Order	No	D1-643	of	September	24,	2010,	of	the	Min-
ister	of	Environment	of	the	Republic	of	Lithuania	on	
adjustment	of	order	“On	rules	of	preparation	of	use	of	
hydrocarbon	resources	validation”	(Valstybės	žinios.	
2010,	No	115-5901);	

3.	 Order	No	D1-654	of	July	26,	2010,	of	the	Minister	of	
Environment	of	the	Republic	of	Lithuania	on	adjust-
ment	of	order	No	469	of	September	25,	2003,	“On	
the	approval	of	the	rules	of	preparation,	coordination	
and	 implementation	 of	 the	 plan	 on	 termination	 of	
waste	management	activity”	(Valstybės	žinios.	2010,	
Nr.	91-4862);
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respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 
7 d. įsakymo nr. d1-239 „dėl Kasybos pramonės 
atliekų tvarkymo“ pakeitimo“ (Valstybės	 žinios. 
2010, nr. 68-3412); 

5. lietuvos respublikos aplinkos ministro 2010 m. 
lapkričio 16 d. įsakymas nr. d1-922 „dėl lietuvos 
respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 
7 d. įsakymo nr. d1-239 „dėl Kasybos pramonės 
atliekų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
pakeitimo“ (Valstybės	žinios. 2010, nr. 135-6911);

6.   lietuvos respublikos aplinkos ministro 2010 m. 
lapkričio 15 d. įsakymas nr. d1-920  „dėl lietu-
vos respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasa-
rio 27 d. įsakymo nr. 80 „dėl taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnau-
jinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 
pakeitimo“ (Valstybės	žinios. 2010, nr. 135-6909);

7. lietuvos respublikos aplinkos ministro 2010 m. 
lapkričio 15 d. įsakymas nr. d1-919 „dėl lietuvos 
respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 
25 d. įsakymo nr. 469 „dėl atliekų tvarkymo 
veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir 
įgyvendinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ 
(Valstybės	žinios. 2010, nr. 135-6908); 

8. lietuvos respublikos aplinkos ministro 2010 m. 
lapkričio 15 d. įsakymas nr. d1-921 „dėl lietuvos 
respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 
14 d. įsakymo nr. 217 „dėl atliekų tvarkymo tai-
syklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Valstybės	žinios. 
2010, nr. 135-9610); 

9. lietuvos respublikos aplinkos ministro 2010 m. 
rugsėjo 8 d. įsakymas nr. d1-743 „dėl lietuvos 
valstybinių geologinių tyrimų 2011–2015 metų pro-
gramos „Žemės gelmių erdvinių, atsinaujinančių 
ir netradicinių išteklių tyrimai (geologiniai ištek-
liai)“ patvirtinimo“ (Valstybės	žinios. 2010, nr. 109-
5619); 

10. lietuvos respublikos aplinkos ministro 2010 m. 
gruodžio 1 d. įsakymas nr. d1-961 „dėl lietuvos 
respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 
14 d. įsakymo nr. 316 „dėl lietuvos geologijos 
tarnybos prie aplinkos ministerijos nuostatų 
patvirtinimo“ pakeitimo“ (Valstybės	žinios. 2010, 
nr. 144-7376); 

11. lietuvos respublikos aplinkos ministro 2010 m. 
gruodžio 30 d. įsakymas nr. d1-1056 „dėl Žemės 
ūkio veiklos subjektų poveikio požeminiam 
vandeniui vertinimo ir monitoringo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ (Valstybės	žinios. 2011, nr. 2-63). 

4.	 Order	No	D1-468	of	 June	3,	2010,	 of	 the	Minister	
of	Environment	of	the	Republic	of	Lithuania	on	the	
adjustment	of	order	No	D1-239	of	May	7,	2008,	“On	
mining	 industry	waste	management”	 (Valstybės	
žinios.	2010,	Nr.	68-3412);	

5.	 Order	No	D1-922	of	November	16,	2010,	of	the	Minis-
ter	of	Environment	of	the	Republic	of	Lithuania	on	the	
adjustment	of	order	No	D1-	239	of	May	7,	2008,	“On	
the	approval	of	the	regulation	for	mining	industry	waste	
management”	(Valstybės	žinios.	2010,	Nr.	135-6911);

6.	 Order	No	D1-920	of	November	15,	2010,	of	the	Minis-
ter	of	Environment	of	 the	Republic	of	Lithuania	on		
the	adjustment	of	order	No	80	of	February	27,	2002,	
“On	 the	 dispensation,	 renovation	 and	 revoking	 of	
permissions	 for	 integrated	 prevention	 and	 control”	
(Valstybės	žinios.	2010,	Nr.	135-6909);

7.	 Order	No	D1-919	of	November	15,	2010,	of	the	Minis-
ter	of	Environment	of	the	Republic	of	Lithuania	on		the	
adjustment	of	order	No	469	of	September	25,	2003,	
“On	the	approval	of	 the	regulation	 for	preparation,	
coordination	and	implementation	of	the	plan	for	can-
cellation	of	waste	management	activity”		(Valstybės	
žinios.	2010,	Nr.	135-6908);	

8.	 Order	No	D1-921	of	November	15,	2010,	of	the	Minis-
ter	of	Environment	of	 the	Republic	of	Lithuania	on	
the	adjustment	of	order	No	217	of	July	14,	1999,	“On	
the	approval	of	the	regulation	for	waste	management”	
(Valstybės	žinios.	2010,	Nr.	135-9610);	

9.	 Order	No	D1-743	of	September	8,	2010,	of	the	Minis-
ter	of	Environment	of	the	Republic	of	Lithuania	“On	
the	approval	of	the	programme	for	Lithuanian	state	
geological	 investigations	 in	 2011–2015	“Investiga-
tions	 of	 spatial,	 renewable	 and	unconventional	un-
derground	resources	(geological	resources)”	(Valstybės	
žinios.	2010,	Nr.	109-5619);	

10.	Order	No	D1-961	of	December	1,	2010,	of	the	Minister	
of	Environment	of	the	Republic	of	Lithuania	on	the	
adjustment	of	order	No	316	of	 June	14,	2002,	“On	
the	approval	of	the	regulation	of	the	Lithuanian	Geo-
logical	Survey	under	the	Ministry	of	Environment”	
(Valstybės	žinios.	2010,	Nr.	144-7376);	

11.	Order	No	D1-1056	 of	December	 30,	 2010,	 of	 the	
Minister	of	Environment	of	the	Republic	of	Lithuania	
“On	the	evaluation	of	the	impact	of	agricultural	activ-
ity	entities	on	the	groundwater	and	on	the	approval	
of	 the	 regulation	 for	monitoring”	 (Valstybės	žinios.	
2011,	Nr.	2-63).	

12.	Draft	Order No	D1-980/3D-1062	 of	December	 10,	
2010,	of	the	Minister	of	Environment	and	Minister	
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12. lietuvos respublikos aplinkos ministro ir lietuvos 
respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 
10 d. įsakymo nr. d1-980/3d-1062 „dėl lietuvos 
respublikos aplinkos ministro ir lietuvos res-
publikos žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 14 d. 
įsakymo nr. d1-140/3d-141 „dėl naudingųjų 
iškasenų, esančių žemės savininkų ar naudotojų 
žemės sklypuose, naudojimo savo ūkio reikmėms 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Valstybės	
žinios. 2010, nr. 147-7543) projektas. 

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplin-
kos ministerijos direktoriaus įsakymų 
projektai: 

1. lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos mi-
nisterijos direktoriaus 2010 m. gegužės 28 d. 
įsakymas nr. 1-113 „dėl lietuvos geologijos tar-
nybos prie aplinkos ministerijos 2005 m. rugsėjo 
5 d. įsakymo nr. 1-107 „dėl naudingųjų iškasenų 
(išskyrus angliavandenilius) išteklių ir žemės 
gelmių ertmių naudojimo projektų rengimo 
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Valstybės	
žinios. 2010, nr. 64-3190); 

2. lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos minis-
terijos 2010 m. liepos 14 d. įsakymas nr. 1-146 
„dėl išžvalgytų kietųjų naudingųjų iškasenų 
išteklių aprobavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
(Valstybės	žinios. 2010, nr. 86-4576); 

3. lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos minis-
terijos 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymas nr. 1-249 
„dėl lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos 
ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 14 d. 
įsakymo nr. 1-07 „dėl leidimų naudoti žemės 
gelmių išteklius ertmes bei leidimų tirti žemės 
gelmes turėtojų veiklos patikrinimų aprašo pa-
tvirtinimo“ pakeitimo“ (Valstybės	 žinios. 2010, 
nr. 153-7859); 

4. lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos minis-
terijos direktoriaus 2010 m. spalio 4 d. įsakymas 
nr. 1-201 „dėl Valstybinės požeminio vandens 
informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ 
(Valstybės	žinios. 2010, nr. 119-6089); 

5. lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos 
ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 4 d. 
įsakymas nr. 1-123 „dėl ekogeologinių tyrimų 
reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ (Valstybės	
žinios. 2010, nr. 130-6679); 

6. lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos 
ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 16 d. 
įsakymas nr. 1-231  „dėl lietuvos geologijos 

of Agriculture	 of	 the	Republic	 of	 Lithuania	 on	 the	
adjustment	of	order	No	D1-140/3D-141	of	March	14,	
2008,	“On	the	approval	of	 the	 regulation	 for	usage	
of	valuable	resources	 in	the	 land	plots	of	owners	or	
users	 for	 individual	needs”	(Valstybės	žinios.	2010,	
Nr.	147-7543).	

Drafts of Orders of Director of Lithuanian 
Geological Survey at the Ministry of Envi-
ronment: 

1.	 Order	No	1-113	of	May	28,	2010,	on	the	adjustment	
of	order	No	1-107	of	September,	2005,	“On	the	ap-
proval	 of	 the	 regulation	 of	 the	 project	 development	
of	the	use	of	mineral	resources	(except	hydrocarbons)	
and	underground	cavities”	 (Valstybės	 žinios.	2010,	
No	64-3190);	

2.	 Order	No	1-146	of	July	14,	2010,	“On	the	approval	of	
the	provisional	regulation	on	the	approval	of	explored	
solid	mineral	deposits”	(Valstybės	žinios.	2010,	No	86-
4576);	

3.	 Order	No	1-249	of	December	20,	2010,	on	the	adjust-
ment	of	order	No	1-07	of	January	14,	2009,	“On	the	
dispensation	of	permissions	to	use	mineral	resources	
and	underground	cavities	and	on	the	approval	of	the	
regulation	for	inspection	of	the	activity	of	the	owners	
of	permissions	to	explore	the	underground”	(Valstybės	
žinios.	2010,	No	153-7859);	

4.	 Order	No	1-201	of	October	4,	2010,		“On	the	approval	
of	 the	 regulation	 of	 state	 groundwater	 information	
system”	(Valstybės	žinios.	2010,	No	119-6089);	

5.	 Order	No	 1-123	 of	November	 4,	 2010,	 on	 the	 ad-
justment	 of	 “On	 the	 approval	 of	 the	 regulation	 for	
ecogeological	investigations”	(Valstybės	žinios.	2010,	
No	130-6679);	

6.	 Order	No	1-231	of	November	16,	2010,		on	adjust-
ment	of	order	No	1-107	of	September	5,	2005,	“On	the	
approval	of	the	regulation	for	the	project	development	
of	 use	 of	mineral	 resources	 (except	 hydrocarbons)	
and	underground	cavities”	 (Valstybės	 žinios.	2010,	
No	135-6917);	

7.	 Order	No	1-259	of	December	31,	2010,	“On	the	ap-
proval	of	recommendations	of	soil	and	groundwater	
monitoring	in	municipalities”	(Valstybės	žinios.	2011,	
No	3-114);	

8.	 Order	No	1-258	of	December	31,	2010,	“On	the	ap-
proval	of	recommendations	to	use	geological	informa-
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tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriaus 
2005 m. rugsėjo 5 d. įsakymo nr. 1-107 „dėl 
naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandeni-
lius) išteklių ir žemės gelmių ertmių naudojimo 
projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pa-
keitimo“ (Valstybės	žinios. 2010, nr. 135-6917); 

7. lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos mi-
nisterijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 31 d. 
įsakymas nr. 1-259 „dėl savivaldybių dirvožemio 
ir požeminio vandens monitoringo rekomendacijų 
patvirtinimo“ (Valstybės	žinios. 2011, nr. 3-114); 

8. lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos mi-
nisterijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 31 d. 
įsakymas nr. 1-258 „dėl geologinės informacijos 
naudojimo teritorijų planavime rekomendacijų 
patvirtinimo“ (Valstybės	žinios. 2011, nr. 3-113); 

9. lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos minis-
terijos 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymas nr. 1-248 
„dėl Ūkinės veiklos teritorijų ekogeologinių sąlygų 
vertinimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Valstybės	
žinios. 2010, nr. 155-7925); 

10. lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos minis-
terijos direktoriaus 2010 m. liepos 14 d. įsakymas 
nr. 1-145 „dėl lietuvos geologijos tarnybos 
prie aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. 
balandžio 23 d. įsakymo nr. 1-45 „dėl Žemės 
gelmių registro tvarkymo taisyklių“ pakeitimo“ 
(Valstybės	žinios. 2010, nr. 85-4511); 

11. lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos 
ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 16 d. 
įsakymas nr. 1-231 „dėl lietuvos geologijos 
tarnybos prie aplinkos ministerijos 2005 m. 
rugsėjo 5 d. įsakymo nr. 1-107 „dėl naudingųjų 
iškasenų (išskyrus angliavandenilius) išteklių ir 
žemės gelmių ertmių naudojimo projektų rengi-
mo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Valstybės	
žinios. 2010, nr. 135-6917).  

tion	in	territorial	planning”	(Valstybės	žinios.	2011,	
No	3-113);	

9.	 Order	No	1-248	of	December	16,	2010,	“On	the	ap-
proval	of	evaluation	of	ecogeological	conditions	in	the	
territories	 of	 economic	 activity”	 (Valstybės	 žinios.	
2010,	No	155-7925);	

10.	Order	No	1-145	of	July		14,	2010,	on	the	adjustment	
of	order	No	1-45	of	April	23,	2004,	“On	the	regula-
tion	 for	management	 of	 the	underground	 register”	
(Valstybės	žinios.	2010,	No	85-4511);	

11.	Order	No	1-231	of	November	16,	2010,	on	the	adjust-
ment	of	order	No	1-107	of	September	5,	2005,	“On	
the	 approval	 of	 the	 regulation	 for	 project	 develop-
ment	to	use	mineral	resources	(except	hydrocarbons)	
and	underground	cavities”	 (Valstybės	 žinios.	2010,	
No	135-6917).		

Žemės gelmių naudojimo 
reguliavimas 

Vadovaujantis Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų 
(išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio 
bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių 
ertmes išdavimo taisyklėmis (Valstybės	žinios. 2002, 
nr. 16-607; 2005, nr. 72-2607; 2010, nr. 125-6393), 
2010 metais išduoti 57 leidimai (25 nauji ir 32 pakar-
totiniai) naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes, 

Regulation of the use of underground 
resources

In	2010,	following	„The delivery procedure of permis-
sions to use mineral resources (except hydrocarbons), 
resources of industrial and mineral groundwater and 
cavities of the underground“	 (Valstybės	 žinios.	 2002,	
No	16-607;	2005,	No	72-2607;	2010,	No	125-6393)	permis-
sions	to	use	mineral	resources	were	granted	to	57	enterprises,	
112	contracts	of	the	use	of	resources	were	concluded,	and	
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sudaryta 112 išteklių naudojimo sutarčių. Patikslinti 
dviejų leidimų duomenys.

Panaikintas 36 leidimų galiojimas, iš jų 29 – 
išduodant pakartotinius leidimus, dviejų – netekus 
teisės naudotis žeme, dviejų – leidimo turėtoją likvi-
davus ir išregistravus iš juridinių asmenų registro, 
vieno leidimo – įmonės pageidavimu, vieno – dėl 
išteklių naudojimo sutarties sąlygų sistemingų 
pažeidimų, vieno – pasibaigus išteklių naudojimo 
sutarčių galiojimo terminui. sustabdytas trijų 
leidimų galiojimas, dviejų leidimų galiojimo sustab-
dymas panaikintas.

2010 metų pabaigoje galiojančius leidimus naudoti 
žemės gelmių išteklius ir ertmes turėjo 270 juridinių 
asmenų ir viena juridinių asmenų grupė, veikianti 
pagal jungtinės veiklos sutartį, iš jų: 

• mineralinio vandens – 12, 
• durpių – 34, 
• mineralinio vandens ir durpių – 4, 
• kitų naudingųjų iškasenų – 220, 
• kitų naudingųjų iškasenų ir durpių – 1.

Vykdant Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų 
(išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio 
bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių 
ertmes išdavimo taisyklių reikalavimus, buvo kontro-
liuojama, kaip turintys leidimus juridiniai asmenys 
laikosi žemės gelmių išteklių naudojimo sutarčių 
sąlygų, tikrinama žemės gelmių išteklius naudojančių 
juridinių asmenų veikla, naudojant žemės gelmių 
išteklius, ir vertinama su tuo susijusi informacija bei 
duomenys.

2010 metais Žemės gelmių naudojimo kontrolės 
poskyrio specialistai atliko 22 patikrinimus nau-
dingųjų iškasenų naudojimo ir paplitimo vietose. 
Patikrinta: 

• 30 naudojamų telkinių (priklausančių 21 
ūkio subjektui), kuriuos eksploatuojančioms 
įmonėms išduoti leidimai naudoti žemės 
gelmių išteklius ir ertmes. nustatyti šie daž-
niausiai pasitaikantys išteklių naudojimo 
trūkumai: nesilaikoma naudojimo projekto 
sprendinių, nevykdomi baigtų eksploatuoti 
plotų rekultivavimo darbai, pažeidžiamos 
skirto kasybos sklypo ribos, nesutvarkyti 
žemės nuomos dokumentai.

• vienas objektas, kuriame buvo vykdomas 
savavališkas žemės gelmių išteklių nau-
dojimas, teisiškai įformintas kaip mažasis 
karjeras. Pagal preliminarius matavimus 
nustatyta, kad šiame objekte išgauta beveik 
40 tūkst. m3 smėlio ir žvyro;

36	permission	were	revoked	(29	–	in	the	case	of	granting	
a	reissued	permission,	2	–	in	the	case	when	licence-hold-
ers	ceased	to	have	the	right	to	exploit	the	land;	2	–	in	the	
case	when	a	licence-holder	was	liquidated,	1	–	in	the	case	
when	the	contract	validity	expired,	1	–	at	the	request	of	
the	licence-holder,	1	–	in	the	case	when	a	licence-holder	
had	regularly	committed	breaches	of	the	terms	of	exploita-
tion	of	resources).
By	December	31,	2010,	270	enterprises	and	1	group	

of	legal	persons	acting	under	the	contract	of	joint	activity	
had	permissions	to	use	resources	of	solid	minerals	and	
mineral	water.
The	Lithuanian	Geological	Survey	was	permanently	

controlling	 the	 conditions	 and	 terms	 of	 contracts	 of	
the	 use	 of	mineral	 resources.	The	 specialists	 from	 the	
Underground	Resources	Investigation	Subdivision	car-
ried	out	22	inspections	at	the	places,	where	the	mineral	
resources	are	being	exploited	and	occur.	They	worked	out	
65	inspection	notes.
According	to	order	No	49	of	February	23,	1999,	of	

the	Minister	of	Environment,	the	Lithuanian	Geological	
Survey	analysed	80	projects	on	the	use	of	underground	
resources,	76	of	them	were	approved.
In	 2010,	 a	 generalization	 of	 statistical	 reports	 on	

extraction	presented	by	the	enterprises	was	made.
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• parengti 22 patikrinimo aktai; 
• parengti 65 informaciniai raštai juridiniams 

asmenims apie nepatenkinamą arba vėluojantį 
naudojimo sutarčių tam tikrų punktų vykdymą, 
nurodant nustatytų trūkumų ištaisymo termi-
nus ir numatomas taikyti ar pritaikytas povei-
kio priemones. 

Vykdant aplinkos ministro 1999 m. vasario 23 d. 
įsakymą nr. 49, išnagrinėta 80 kietųjų naudingųjų 
iškasenų telkinių naudojimo (kasybos ir rekultivavi-
mo) projektų arba šių projektų papildymų, iš kurių 
76 patvirtinti, keturi projektai, nustačius esminių 
trūkumų, grąžinti pareiškėjams nepatvirtinti.

apibendrinti 2009 metų kietųjų naudingųjų 
iškasenų išteklių kasybos ir naftos bei vandens 
išteklių gavybos statistinių ataskaitų (formos 2Kn, 
2Kn durpės, 3nd ir 1PV) duomenys.

tęstos konsultacijos ir susirašinėta su fiziniais ir 
juridiniais asmenimis naudingųjų iškasenų išteklių 
naudojimo, leidimų išdavimo, žemės grąžinimo, 
valstybės išperkamos žemės naudojimo ir kitais 
klausimais. 

Žemės gelmių geologinio tyrimo 
reguliavimas 
Vadovaujantis Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo 
taisyklėmis (Valstybės	 žinios. 2001, nr. 102-3634; 
2005, nr. 45-1448), 2010 metais išduota 12 leidimų 
tirti žemės gelmes: iš jų 9 leidimai tirti žemės gelmes 
naujoms įmonėms, trims įmonėms, turinčioms 
leidimus tirti žemės gelmes, išduoti nauji leidimai 
dėl tyrimų rūšių pasikeitimo, trims įmonėms pa-
tikslinti leidimų duomenys, vienai įmonei leidimo 
galiojimas sustabdytas. Panaikinti anksčiau išduoti 
leidimai septynioms įmonėms (8 leidimai), iš jų: 
trims įmonėms išduodant naujus leidimus dėl tyrimo 
rūšių papildymo, vienai įmonei bankrutavus, vienai 
įmonei nepašalinus pažeidimų po leidimo galiojimo 
sustabdymo, vienai įmonei po reorganizacijos tapus 
nauju juridiniu asmeniu, vienai įmonei nuslėpus 
faktus, dėl kurių leidimas negalėjo būti išduotas.

metų pabaigoje leidimus tirti žemės gelmes turėjo 
114 įmonių ir vienas fizinis asmuo, iš jų leista atlikti 
pagal tyrimų rūšis:

• angliavandenilių paiešką ir žvalgybą – 7,
• žemės gelmių ertmių paiešką ir žvalgybą – 7,
• geofizinį tyrimą – 12,
• nemetalinių naudingųjų iškasenų paiešką ir 

žvalgybą – 16,
• požeminio vandens (visų rūšių, taip pat šilu-

minės energijos) paiešką ir žvalgybą – 37,

Regulation of underground investi-
gations

In	2010,	 following	“The order of issuing licences for 
underground research” (Valstybės	žinios.	2001,	No	102-
3634;	2005,	No	45-1448)	licences	for	underground	research	
were	issued	to	12	enterprises.	

By	December	31,	2010,	114	enterprises	and	1	natural	
person	had	licences	to	carry	out	geological	investigations.
The	Lithuanian	Geological	Survey	was	permanently	

controlling	the	quality	of	geological	investigations.
In	2010,	the	Commission	on	the	Approbation	of	Under-

ground	Resources	of	Lithuanian	Geological	Survey	(ŽGIK)	
approved	resources	in	54	deposits. Following	“The	order	
of	 approbation	 of	 explored	 solid	mineral	 resources”	18	
reports	of	detailed	and	supplementary	exploration	of	solid	
mineral	resources	were	analysed	and	approved.	
Following	 „The	 order	 of	 approbation	 of	 explored	

groundwater	 resources	 (except	 industrial	 resources)”	
groundwater	resources	in	160	deposits	were	approved.	
Following	„The	order	on	implementation	of	ground-

water	monitoring	of	economic	subjects“	(Valstybės	žinios.	
2003,	No	101-4578)	194	groundwater	monitoring	pro-
grammes	were	analyzed	and	354	were	approved.	
Pursuant	to	the	Law	on	Construction	and	following	

the	„Regulations	of	State	supervision	of	constructions	
engineering	geological	and	geotechnical	investigations“	
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• geologinį žemės gelmių kartografavimą – 10,
• hidrogeologinį žemės gelmių kartografavimą – 

23,
• geocheminį žemės gelmių kartografavimą – 

10,
• aerofotogeologinį žemės gelmių kartografa-

vimą – 2,
• ekogeologinį žemės gelmių kartografavimą – 

20,
• inžinerinį geologinį žemės gelmių kartogra-

favimą – 9,
• naudingųjų iškasenų išteklių žemės gelmių 

kartografavimą – 2,
• ekogeologinį tyrimą – 53,
• inžinerinį geologinį tyrimą – 50,
• mechaninį gręžinių gręžimą – 72,
• mechaninį gręžinių likvidavimą – 68.
Vadovaujantis Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo 

taisyklių reikalavimais, buvo sistemingai tikrinama 
turinčių leidimus juridinių asmenų lietuvos geologi-
jos tarnybai pateiktų žemės gelmių tyrimo duomenų 
kokybė. 2010 metais patikrinta keturių įmonių 
atliekamų inžinerinių geologinių tyrimų lauko darbų 
normatyvinė kokybė.

2010 metais lgt Žemės gelmių išteklių aprobavi-
mo komisija (ŽgiK), vadovaudamasi Žemės 
gelmių išteklių aprobavimo komisijos nuostatais 
(Valstybės	žinios. 2002, nr. 32-1240), išanalizavo ir 
įvertino 54 kietųjų naudingųjų iškasenų telkinių 
detalios arba papildomos geologinės žvalgybos 
darbų duomenis, iš kurių penkių telkinių duomenys 
buvo aprobuoti po pakartotinio įvertinimo, vienu 
atveju duomenys neaprobuoti. ŽgiK aprobuoti vieno 
sapropelio telkinio, trijų molio telkinių, dviejų durpių 
telkinių, 14 žvyro telkinių, devynių smėlio telkinių ir 
24 žvyro ir smėlio telkinių išžvalgyti ištekliai.

Vadovaujantis Išžvalgytų kietųjų naudingųjų 
iškasenų išteklių aprobavimo tvarkos aprašu (Valstybės	
žinios. 2010, nr. 86-4576), 2010 metais išanalizuoti ir 
įvertinti 18 kietųjų naudingųjų iškasenų telkinių de-
talios arba papildomos geologinės žvalgybos ataskaitų 
duomenys. lgt direktoriaus įsakymu aprobuoti vieno 
klinčių telkinio, vieno durpių telkinio, dviejų smėlio, 
penkių žvyro ir aštuonių žvyro ir smėlio telkinių 
ištekliai.

Vadovaujantis Ištirtų požeminio vandens (išskyrus 
pramoninį) išteklių aprobavimo tvarka (Valstybės	
žinios. 2005, nr. 106-3934), 2010 metais požeminio 
vandens ištekliai buvo aprobuoti 160 gėlo geriamojo 
vandens vandenvietėse.

(Valstybės	 žinios.	 2005,	No	 14-444)	 53	 engineering	
geological	and	geotechnical	investigation	programmes,	re-
ports	and	construction	sites	were	analyzed	and	checked.
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Vadovaujantis Ūkio subjektų požeminio vandens 
monitoringo vykdymo tvarka (Valstybės	žinios. 2003, 
nr. 101-4578), 2010 metais išnagrinėtos ir patvirtin-
tos 194 požeminio vandens monitoringo progra-
mos, aprašančios 276 vandenviečių monitoringo 
vykdymą.

Vykdant lietuvos respublikos statybos įstatymą 
ir vadovaujantis statybinių inžinerinių geologinių ir 
geotechninių tyrimų valstybinės priežiūros nuosta-
tais (Valstybės	žinios. 2005, nr. 14-444), 2010 metais 
buvo:

• įvertintos 53 inžinerinių geologinių ir geo-
techninių tyrimų darbų programos bei 27 
inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų 
ataskaitų įvertinamosios išvados, peržiūrėtos 
354 ataskaitos;

• parengta 14 ekspertinių išvadų dėl inžinerinių 
geologinių tyrimų duomenų kokybės, seis-
mingumo lygio vertinimo ir įvairūs raštai 
pagal paklausimus.

Žemės gelmių registras
Vadovaujantis Žemės gelmių registro nuostatais 
(Valstybės	žinios. 2002, nr. 44-1676; 2006, nr. 54-1961) ir 
Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklėmis (Valstybės	
žinios. 2004, nr. 90-3342; 2006, nr. 86-3386), 2010 
metais registro žemės gelmių išteklių dalyje įrašyti 
23 naujų naudingųjų iškasenų telkinių duomenys, 
anksčiau įrašytų 42 telkinių duomenys papildyti,     
7 naudingųjų iškasenų telkinių duomenys išbraukti 
iš registro, įrašyti 95 požeminio vandens telkinių ir 
vandenviečių duomenys.

iki 2010 metų gruodžio 31 dienos registro žemės 
gelmių išteklių dalyje įregistruoti 2457 naudingųjų 
iškasenų telkiniai arba jų sklypai bei požeminio 
vandens telkiniai ir vandenvietės, taip pat įregistruotos 
rajonų savivaldybių parengtos, suderintos ir patvirtin-
tos 16 vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos. 
Įregistruoti 72 naudingųjų iškasenų telkinių nau-
dojimo projektai ar jų papildymai.

777 naudingųjų iškasenų telkiniai pasiskirsto taip:
• 15 naftos (angliavandenilių);
• 762 nemetalinių naudingųjų iškasenų, 

iš jų:
♦  537 žvyro ir smėlio;
♦  117 durpių;
♦  5 sapropelio;
♦  68 molio;
♦  6 kvarcinio / monomineralinio smėlio;
♦  1 anhidrito;

Underground Register 
At	the	end	of	2010,	according	to	“The	Statute	of	Under-
ground	Register”	(Valstybės	žinios.	2002,	No	44-1676)	
and	“The	regulations	of	Underground	Register	arrange-
ment	“	(Valstybės	žinios.	2004,	No	90-3342)	2457	deposits	
of	mineral	 resources	 and	 ground	water	were	 included	
into	 the	chapter	of	underground	resources.	During	 the	
year	2010,	23	new	deposits	of	mineral	resources	and	95	
deposits	 of	 underground	water	were	 included	 into	 the	
chapter	of	underground	resources;	1612	boreholes	were	
included	into	the	chapter	of	boreholes	and	457	objects	of	
geological	investigations	were	included	into	the	chapter	
of	geological	investigations.
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♦  11 dolomito;
♦  5 klinties;
♦  7 kreidos mergelio;
♦  2 opokos;
♦  3 gėlavandenės klinties;

1680 požeminio vandens telkinių, vandenviečių 
pasiskirsto taip:

♦  1649 geriamojo gėlo vandens;
♦  28 mineralinio vandens;
♦  3 gamybinio vandens.

registro gręžinių dalyje 2010 metais įregistruota 
1612 gręžinių (iš jų 963 skirti požeminio vandens eks-
ploatacijai), išregistruoti 143 likviduoti gręžiniai. 

iki 2010 metų gruodžio 31 dienos registro grę-
žinių dalyje įregistruoti 28 702 gręžiniai, o valstybinės 
geologijos informacinės sistemos tyrimų gręžinių 
posistemyje yra įrašyti 18 357 gręžinių duomenys (iš 
viso 47 059 gręžinių duomenys).

registro žemės gelmių tyrimų dalyje 2010 metais 
įregistruoti 457 žemės gelmių geologinio tyrimo ob-
jektai. Šioje registro dalyje iki 2010 metų gruodžio 
31 dienos įregistruota 3100 žemės gelmių geologinio 
tyrimo objektų.

Įvairios paskirties projektų ir 
dokumentų, susijusių su žemės 
gelmių naudojimu, derinimas
2010 metais suderinti 24 kadastrinių vietovių žemės 
reformos žemėtvarkos projektų papildymo planai 
bei 25 mažųjų karjerų pasai, išnagrinėti 47 prašymai 
pateikti išvadas dėl fizinių ir juridinių asmenų 
ūkinės veiklos apribojimo žemėse, patenkančiose į 
naudingųjų iškasenų telkinių teritorijas.

Vadovaudamasi Planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo 
Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose instituci-
jose tvarka (Valstybės	žinios. 2000, nr. 69-2062; 2003, 
nr. 81(1)-3705), 2010 metais tarnyba išnagrinėjo tris 
projektus ir dokumentus bei pateikė pasiūlymus 
regionų aplinkos apsaugos departamentams dėl 
planuojamos ūkinės veiklos leistinumo ir apribojimų, 
kai ši veikla susijusi su žemės gelmių išteklių nau-
dojimu ir apsauga.

Vadovaudamasi Planavimo sąlygų teritorijų 
planavimo dokumentams rengti parengimo ir šių 
dokumentų derinimo ministerijoje bei jai pavaldžiose 
ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos 
aprašu, patvirtintu aplinkos ministro 2008 m. ge-
gužės 30 d. įsakymu nr. d1-294 (Valstybės	 žinios. 
2008, nr. 66-2516), tarnyba išnagrinėjo 182 įvairaus 
lygmens teritorijų planavimo dokumentus ir pateikė 
atitinkamus pasiūlymus.    

Co-ordination of various projects 
and documents related to the use of 
the underground 
In	2010,	24	corrected	projects	of	land	reform	and	47	applica-
tions	on	the	restitution	of	land	plots	falling	under	the	areas	
of	mineral	resources	were	examined	and	coordinated.
Following	“The	procedure	of	analysing	of	documents	

on	a	permissible	effect	on	the	environment	on	account	of	
an	intended	economic	activity	in	the	Ministry	of	Envi-
ronment	and	subordinate	institutions”	(Valstybės	žinios.	
2000,	No	69-2062;	2003,	No	81(1)-3705),	the	Lithuanian	
Geological	Survey	analysed	3	projects	and	documents	and	
gave	conclusions	to	the	Regional	Departments	of	Envi-
ronment	Protection	on	the	admissibility	of	an	intended	
economic	activity	or	restrictions	in	the	case	this	activity	
was	 associated	with	 the	 exploitation	 and	protection	 of	
underground	resources.
In	 accordance	with	 the	Conditions	 for	 planning	 of	

preparation	 of	 territorial	 planning	 documents	 and	 ar-
rangements	 for	coordination	of	 these	documents	 in	 the	
Ministry	 and	 its	 dependent	 bodies	 having	 regulation	
competencies	laid	down	by	the	administrative	order	of	the	
Minister	of	Environment	No	D1-294	(Valstybės	žinios.	
2008,	No	 66-2516)	 of	May	 30,	 2008,	 the	 Lithuanian	
Geological	Survey	examined	182	documents	of	various	
levels	 related	 to	 territorial	 planning	 and	presented	 ad-
equate	conclusions.
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2010 METAIS BAIGTŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ 
PROJEKTŲ REZULTATAI

Valstybinio geologinio kartografavimo 1:50 000 masteliu 
būklė 2010 metų gruodžio 31 dieną: kartografuota 48 proc. 
(31 231 km2) šalies teritorijos (be ploto, kartografuoto 
aerofotogeologiniu būdu)

State-of-art of National geological mapping at a scale of 
1:50 000 by 31 December 2010: mapped 48% (31 231 km2) 
of the territory of Lithuania (without area, mapped by aerial 
photogeologic way)

Pirmo lygio kvartero geologinis kartografavimas 1:50 000 
masteliu Tauragės plote

J. Pocienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Vykdant Lietuvos geologijos tarnybos valstybinių 
geologinių tyrimų programą „Geologija ir darnus 
vystymasis“, 2008–2010 metais Tauragės plote 
(Baltijos šalių koordinačių sistemos topografinio 
padalinimo 2122 lapas, plotas 625 km2) atliktas 
pirmo lygio kvartero geologinis kartografavimas 
1:50 000 masteliu. Remiantis kartografavimo 
metu surinkta medžiaga, sudarytas kartografinių 

Geological mapping of Quaternary 
deposits in the Tauragė area at a 
scale 1:50 000 

In 2008–2010, the Quaternary geological mapping of 
the Tauragė (625 km2) area was carried out at a scale 
1:50 000. Based on the material collected in the course of 
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dokumentų komplektas: kvartero geologinis (su 
trimis geologiniais pjūviais), geomorfologinis, 
faktinės medžiagos ir litomorfogenetinio rajonavimo 
žemėlapiai masteliu 1:50 000. Žemėlapių komplektui 
parašytas aiškinamasis raštas.

Žemėlapiams sudaryti buvo dešifruotos stambaus 
mastelio aerofotonuotraukos, atlikti lauko geologi-
niai ir geomorfologiniai maršrutai, kurių metu išgręžti 
ir aprašyti 939 gręžinukai, aprašytos keturios atodan-
gos, imti mėginiai ir atlikti nuogulų granuliometrinės 
sudėties bei palinologiniai tyrimai. Kvartero geo-
loginiame žemėlapyje vaizduojamas po dirvožemiu 
slūgsančių nuogulų ir nuosėdų išplitimas, amžius, 
kilmė ir litologinė sudėtis. Žemėlapį papildo trys 
geologiniai pjūviai, kuriuose iliustruotos kvartero 
nuogulų ir nuosėdų slūgsojimo sąlygos. Geomor-
fologiniame žemėlapyje pavaizduota Tauragės ploto 
reljefo kilmė ir morfoskulptūra. Litomorfogenetinio 
rajonavimo žemėlapyje pateiktas litomorfogenetinių 
rajonų skirstymas į mikrorajonus. 

Kvartero nuogulų storis Tauragės plote kinta nuo 
kelių metrų Nemuno, Jūros ir Šešuvio upių slėniuose 
iki 130 m pietrytinėje ploto dalyje, kur jis sietinas su 
paleoįrėžiais ir paleoįdubomis. Vyraujantis kvartero 
nuogulų storis yra 40–70 metrų.

Kvartero sistemos nuogulų pjūvis padalytas į  pleis-
toceno ir holoceno skaidmas. Pleistoceno skaidmoje 
išskirtos vidurinio pleistoceno dzūkijos, dainavos ir 
Žeimenos svitos (pastaroji suskirstyta į Žemaitijos 
ir Medininkų posvites) bei viršutinio pleistoceno 
Viršutinio Nemuno svita. Holoceno skaidma detaliau 
nesuskaidyta. Visų stratigrafinių vienetų nuogulos 
ir nuosėdos suskirstytos į genetinius tipus, o dalis 
paviršiuje slūgsančių – ir į genetinius potipius.

Tauragės ploto teritorijos paviršiuje vyrauja 
smėlingos, molingos, aleuritingos, priemolingos 
ir durpių nuogulos, sudarančios limnoglacialinių, 
fliuvioglacialinių, glacialinių ir eolinių lygumų, pelkių 
ir erozinį reljefą, kurį suformavo paskutiniojo – Vėlyvojo 
Nemuno – ledynas ir jo tirpsmo vanduo bei vėliau vykę 
prieledyninio patvenktinio baseino, tekančių vandens 
srautų, aktyvios vėjo veiklos bei pelkėdaros procesai. 

Tauragės plotas patenka į Vakarų Žemaičių more-
ninės lygumos bei Nemuno žemupio limnoglacialinės 
lygumos litomorfogenetinius rajonus, kurie, remiantis 
geologinio kartografavimo metu sukaupta medžiaga 
ir atsižvelgiant į paviršinių nuogulų litologiją, genezę, 
amžių bei reljefo morfologiją ir hipsometriją, buvo 
suskirstyti į mikrorajonus.

Tauragės plote eolinio smėlio išplitimo vie-
tose išskirti spėjami prognoziniai plotai smėlio 

mapping, the geological (with geological cross-sections) 
and geomorphological maps of the Quaternary deposits 
as well as the maps of factual data and litomorphogenetic 
zoning were compiled at a scale 1:50 000. The set of maps 
is supplemented with an explanatory note.

The compilation of maps was based on the aerial photo 
interpretation, field observations (939 sites) and laboratory 
investigations. Four outcrops were investigated by means 
of palynological analysis. The Quaternary geological 
map outlines the deposits beneath the soil cover, i.e. their 
distribution patterns, age, origin and lithology. The dis-
tribution of the Quaternary deposits at different depths is 
represented in the supplementary geological cross-sections. 
The geomorphological map provides information about the 
origin and morphology of the Tauragė area topography. The 
mapped area is subdivided into several micro-districts.

The thickness of the Quaternary deposits varies from 
several metres in the Nemunas, Jūra and Šešuvis rivers 
valleys, and reaches up to 130 m in the south-eastern 
part of the area. The 40–70 m thick Quaternary deposits 
predominates the mapped area.

The Pleistocene and Holocene sediments in the area 
also were mapped. The Pleistocene deposits are subdivided 
into Middle Pleistocene Dzūkija, Dainava and Žeimena 
formations (the Žeimena formations are subdivided into 
Žemaitija and Medininkai sub-formations), and Upper 
Pleistocene Upper Nemunas Formation.

The Upper Pleistocene Upper Nemunas Formation is 
subdivided into Grūda and Baltija sub-formations. The 
Holocene was not subdivided into smaller units.

The Upper Quaternary deposits and sediments of dif-
ferent origin were highlighted by different colours.

A major part of the Quaternary cover is composed of 
glaciolacustrine clayey sand, glaciofluvial sand and till 
(clayey and sandy loam). The surface was formed by the 
glacier of the Baltija Stage of the Last (Weichselian) Glacia-
tion and its melt waters. Aeolian, biogenic and lacustrine 
sediments were deposited during the Late Glacial and 
Holocene.  

The mapped area is situated in two geomorphologic dis-
tricts, i.e. Žemaičiai Moraine Plain and glaciolcustrine plain 
of the Lower Nemunas, which in their turn were subdivided 
into micro-districts on the basis of the acquired data. 

Two sites for sand prospecting were distinguished in 
the areas of aeolian dune massifs. The first Kaskalnis site 
belongs to a geomorphological reserve. The second, the 
Sakalynė dune massif, is recommended to be included in 
the list of protected geological areas (geotopes) because of 
its unique relief.

The set of geological maps provides important informa-
tion on the geological structure of the upper part of the 
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paieškoms. Išskirti du perspektyvūs smėlio paieškų 
plotai – Sakalinės ir Kaskalnio kopų masyvai, pasta-
rasis yra Kaskalnio geomorfologiniame draustinyje, 
o Sakalinės masyvą dėl jo reljefo siūlytina įrašyti į 
geologinio paveldo objektų sąrašą.

Sudarytame žemėlapių komplekte atsispindi 
kartografuotos teritorijos kvartero nuogulų storymės 
viršutinės dalies geologinė sandara, kuri yra svarbus 
tolesnių hidrogeologinių, inžinerinių-geologinių, 
ekogeologinių tyrimų ir naudingųjų iškasenų 
paieškos pagrindas. 

Ataskaitos dokumentai saugomi LGT geologijos 
fonde (Inv. Nr. 13586).

Pav. Vienas iš Tauragės projekto žemėlapių – litomor-
fogenetinio rajonavimo žemėlapis. I – Vakarų Žemaičių 
moreninės lygumos rajonas (mikrorajonai: Vlkš – Vilkyškių 
moreninio gūbrio fragmentas, Ntkš – Natkiškių apska-
lauta moreninė lyguma, Pkt – Piktupėnų limnoglacialinė 
dauba). II – Nemuno žemupio limnoglacialinės lygu-
mos rajonas (mikrorajonai: Sml – Smalininkų supustyta 
limnoglacialinė lyguma, Nm(6) – Nemuno žemupio 
slėnis, Jr – Jūros fliuvioglacialinis klonis, Mžn – Mažonų 
limnoglacialinės lygumos fragmentas, Žg – Žygaičių lim-
noglacialinis duburys)

Quaternary cover in the mapped area and serves as a basis 
for further hydrogeological, engineering and ecogeological 
mapping and prospecting of mineral resources.

The report is stored at the geological archive of the 
Lithuanian Geological Survey (No 13586).

 

J. Pocienė,
Lithuanian Geological Survey

Fig. Map of Lithomorphogenetic zonation compiled during 
the Tauragė project. Geomorphological districts: I – Western 
Žemaičiai Moraine Plain, micro-districts: Vlkš – Vilkyškiai 
end-moraine ridge; Ntkš – Natkiškiai abrasion till plain; 
Pkt – Piktupėnai glaciolacustrine depression. II – Lower Nemu-
nas glaciolacustrine plain, micro-districts: Sml – wind-blown 
glaciolacustrine plain; Nm(6) – Lower Nemunas valley; Jr – Jūra 
river glaciofluvial valley; Mžn – Mažonai glaciolacustrine plain; 
Žg – Žygaičiai glaciolacustrine depression  
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2010 metais baigtas antrasis projekto „Anksčiau 
kartografuotų 1:50 000 masteliu plotų kvartero geo-
loginių žemėlapių revizija ir įskaitmeninimas“ etapas, 
kurio metu buvo įskaitmeninti 1978–1990 metais 
karstiniame regione kompleksiškai 1:50 000 masteliu 
kartografuotų plotų kvartero geologiniai žemėlapiai.

Anksčiau kartografuotų 1:50 000 masteliu plotų kvartero 
geologinių žemėlapių revizija ir įskaitmeninimas

R. Guobytė, Lietuvos geologijos tarnyba

Kompleksiškai 1:50 000 mas-
teliu kartografuoti plotai kars-
tiniame Lietuvos regione

Areas of integrated geological map-
ping at a scale of 1:50 000 in the 
karstic region of Lithuania

A revision of the Quaternary 
geological maps at a scale 1:50 000

The project was aimed at revising and digitizing the Qua-
ternary geological maps at a scale 1:50 000 compiled based 
on the data of previous surveys. In 2010, the revision and 
digitizing of maps of the remaining six areas i.e. Biržai, 

Revizuoti ir įskaitmeninti Biržų, Kirdonių, Pinia-
vos, Krekenavos, Noriūnų ir Papilio plotų rankraštiniai 
kvartero geologiniai žemėlapiai ir geologiniai pjūviai. 
Visų plotų įskaitmeninta kartografinė medžiaga 
buvo revizuota atsižvelgiant į 2009 m. birželio 17 d. 
Lietuvos geologijos tarnyboje patvirtintą Lietuvos 
kvartero stratigrafijos schemos aprašą, 1999 metais 
revizuoto Lietuvos kvartero geologinio žemėlapio 
M 1:200 000 ir 2007 metais revizuotų visos Lietuvos 
teritorijos kvartero geologinių pjūvių informaciją. 

Atliekant kompleksinį geologinį kartografavimą 
visuose revizuotuose plotuose, išskyrus Piniavos, nebu-
vo naudojamas stambaus mastelio aerofotonuotraukų 
dešifravimas, todėl sudaryti kartografuotų plotų 
kvartero geologinis ir geomorfologinis žemėlapiai 
nevisiškai atitinka 1:50 000 mastelio kartografiniams 
dokumentams keliamus reikalavimus ir ateityje 
turėtų būti sudaryti iš naujo. Atliekant reviziją, bu-
vo patikslinta Kirdonių ploto žemėlapių vakarinė 
dalis pagal 1999 metais kompleksiškai kartografuoto 
Tetirvinų ploto kvartero geologinio žemėlapio 

Kirdonys, Piniava, Krekenava, Noriūnai and Papilys situ-
ated in the karst region (North Lithuania) and previously 
mapped in 1978–1998 were accomplished. 

The revised Quaternary geological maps are based 
on the common Quaternary stratigraphic chart and the 
unified legend, as well as on the data of genetic and strati-
graphic revision of the Quaternary cross-sections. 

The revised areas, except for the Piniava, were mapped 
without an interpretation of large scale aerial photographs, 
therefore the digitized Quaternary geological and geo-
morhological maps do not entirely meet the requirements 
for cartographic maps at a scale 1:50 000. They have to 
be renewed in the future. 

The maps of the western part of the Kirdonys area were 
revised on the basis of the data acquired during the inte-
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informaciją. Atlikus aerofotonuotraukų dešifravimą 
patikslinta Linkuvos kraštinio gūbrio padėtis. Anks-
čiau kartografuotų plotų žemėlapiai buvo patikslinti 
pagal Biržų, Pasvalio miestų ir Pabiržės, Naciūnų, 
Likėnų bei Kirdonių gyvenviečių teritorijoms sudarytų 
1:5000 mastelio žemėlapių geologinę informaciją. Pa-
gal 1:200 000 mastelio Lietuvos pelkių ir durpynų 
žemėlapio duomenis (2004 m.) buvo detalizuota 
informacija apie pelkes, nes anksčiau kartografuo-
jant jos nebuvo skirstytos. Noriūnų ploto kvartero 
geologiniame žemėlapyje pateikta informacija apie 
paviršių sudarančių nuogulų amžių buvo interpre-
tuota iš naujo, atsižvelgiant į 1:200 000 mastelio kvar-
tero geologinio ir geomorfologinio žemėlapių revizijos 
rezultatus ir naujausių mokslinių tyrimų duomenis.

Įskaitmeninti ir revizavus pateikiami  pagal bendrą 
legendą kokybiškai nauji anksčiau kartografuotų plotų 
1:50 000 mastelio kvartero geologiniai žemėlapiai nau-
dotini įvairiose geologijos srityse.

grated geological mapping of the Tetirvinai area in 1999. 
The location of the Linkuva marginal ridge was corrected 
after an interpretation of aerial photographs. The maps 
of the previously mapped areas were revised according to 
the data of geological mapping at a scale 1:5000 of Biržai 
and Pasvalys towns and Pabiržė, Naciūnai, Likėnai and 
Kirdonys settlements. 

The age data on the Quaternary deposits in the Noriūnai 
area were newly re-interpreted according to the results of 
the revised geological and geomorphological maps at a scale 
1:200 000 and modern scientific investigations. 

Swamps and wetlands on the revised maps were 
subdivided into smaller units according to more detailed 
information presented on the map of Lithuanian wetlands 
at a scale 1:200 000 (2004).  

The digitized, revised and unified according to the com-
mon legend modern Quaternary geology maps at a scale 
1:50 000 are applicable in many fields of geology.

R. Guobytė,
Lithuanian Geological Survey

Mid-Lithuanian ridge near Viešintos on the revised and original 
maps of the Noriūnai area

Vidurio Lietuvos gūbrio fragmentas Viešintų apylinkėse 
revizuotame ir rankraštiniame (viršuje) Noriūnų ploto 
kvartero geologiniame žemėlapyje
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Revizuotas Noriūnų ploto kvartero dangos suvestinis 
geologinis pjūvis 

Revised composite geological cross-section of the Noriūnai 
area

2010 metais baigas projektas „Valstybinių hidro-
geologinių žemėlapių 1:200 000 masteliu revizija ir 
atnaujinimas“. Minėtu laikotarpiu buvo atnaujintas 
ir sudarytas pietinės Lietuvos dalies, patenkančios į 
topografinius lapus 40-59/20-39, 60-79/20-39, 80-99/20-
39, 40-59/00-19, 60-79/00-19 (pagal LKS-94 koordinačių 
sistemos tinklelį), hidrogeologinis žemėlapis.

Atnaujinto žemėlapio plotas administraciniu 
požiūriu apima Marijampolės ir Alytaus apskritis bei 
Vilniaus ir Kauno apskričių pietines dalis (1 pav.).

Valstybinių hidrogeologinių žemėlapių 1:200 000 masteliu 
revizija ir atnaujinimas

D. Radzevičienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Renovation of the State Hydrogeo-
logical maps at a scale 1:200 000 

The renovation of the State Hydrogeological maps at a 
scale of 1:200 000 of topographic sheets 40-59/2039, 60-
79/20-39, 80-99/20-39, 40-59/00-19, 60-79/00-19 was 
carried out in 2010. The aim of the project was to compile 
hydrogeological maps of the main drinking water aquifers 
of pre-Quaternary deposits in a digital form.
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1 pav. LKS-94 topografinis tinklelis ir atnau-
jinamų žemėlapių lokalizacija

Fig. 1. LKS-94 topographic grid and location of 
renovated maps

Projekto tikslas – sudaryti pagrindinius eks-
ploatuojamus požeminio vandens sluoksnius 
apibūdinančius hidrogeologinius (parametrinius) 
žemėlapius ir juos įskaitmeninti.

Hidrogeologiniame žemėlapyje ir schemose 
pateiktos ne tik bendros eksploatuojamo požeminio 
vandens hidrogeologinės savybės (vandeningųjų 
sluoksnių ir vandensparų išplitimas, pjezometrinis 
lygis, bendra požeminio vandens cheminė sudėtis 
gręžinyje), bet ir detalesni duomenys apie teritorijų 
vandeningumą ir išteklių naudojimą (gręžinių 
našumas, vandens pratakumas, cheminės sudėties 
tipas pagal O. A. Aliokiną).

Teritorijoje perspektyviausios vandentiekai yra 
kreidos (K) ir viršutinio–vidurinio devono Šventosios–
Upninkų (d3–2šv-up) vandeningųjų sluoksnių sistemos 
(2 pav). 

Pagal duomenis, sukauptus Valstybinėje geologi-
jos informacijos sistemoje, patikslintos vandeningųjų 
ir vandensparinių sluoksnių išplitimo ribos, apiben-
drintai scheminant jų filtracines ir spūdines savybes, 
vandentiekos galimybes ir hidrogeocheminę situa-
ciją.

The information used for compiling the hydrogeological 
map not only includes the main hydrogeological charac-
teristics of productive aquifers (occurrence of aquifers and 
aquitards, piezometric water level, groundwater chemical 
composition in the well), but also detailed information 
about groundwater use possibilities: well yield, hydraulic 
conductivity, and type of chemical composition. 

The boundaries of pre-Quaternary aquifers and aqui-
tards were specified and permeability properties, water 
supply potential and hydrogeochemical situation were 
generalized using the new data available at the geological 
information system.

 The hydrogeological characterization was per-
formed for Cretaceous and Upper–Middle Devonian 
Šventoji–Upninkai aquiferous complexes.

D. Radzevičienė, 
Lithuanian Geological Survey
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2 pav.   40-59/20-39, 60-79/20-39, 80-99/20-39, 40-59/00-19, 
60-79/00-19 topografinių lapų hidrogeologinis žemėlapis

Fig. 2. Hydrogeological maps of topographic sheets 40-59/20-
39, 60-79/20-39, 80-99/20-39, 40-59/00-19, 60-79/00-19 
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Projektas OneGeology (Vieninga geologija) skirtas 
1:1 000 000 mastelio skaitmeniniam pasaulio geo-
loginiam žemėlapiui sukurti. Šį projektą inicijavo 
didžiosios Britanijos geologijos tarnyba. Projekte 
dalyvauja 117 šalių, tarp kurių yra ir Lietuva. Kiekvie-
nai šaliai atstovauja nacionalinė geologijos tarnyba. 
OneGeology projektas remiamas UNEScO ir kitų 
jai pavaldžių tarptautinių organizacijų ir yra vienas 
iš prioritetinių tarptautinių Planetos Žemės metų 
Jungtinių Tautų Organizacijos projektų. 

OneGeology projektas pradėtas vykdyti 2007 metų 
kovą. Internetinis OneGeology duomenų portalas 
pradėjo veikti 2008 metų rugpjūčio 6 dieną 33-ajame 
Tarptautiniame geologų kongrese Osle, Norvegijoje.

Projekto tikslai:
•		sukurti dinamišką skaitmeninį pasaulio geologinį 

žemėlapį;
• turimus geologinio žemėlapio duomenis padaryti 

prieinamus kiekvienoje šalyje ir pasiekiamus bet 
kokiu skaitmeniniu formatu. Numatomas žemė-
lapio mastelis yra 1:1 000 000, tačiau projekte nu-
matyta panaudoti įvairaus mastelio ir geriausius 
turimus duomenis;

OneGeology projektas – skaitmeninis pasaulio geologinis 
žemėlapis

J. Čyžienė, Lietuvos geologijos tarnyba

The aim of OneGeology’s is to create a dynamic digital 
geological map of the world accessible in whatever digital 
format and available in any country. The target scale is 
1:1 000 000 but the project accepts a range of scales and 
the best available data. It is an international initiative 
of the Geological Surveys of the world who are working 
together to achieve this ambitious and exciting venture. 

117 nations around the world are currently participat-
ing in OneGeology. Each nation is represented by its Geo-
logical Survey. This ground-breaking project was launched 
in 2007 and contributed to the ‘International Year of Planet 
Earth’, becoming one of their flagship projects. 

OneGeology was initiated in March, 2007, and the 
OneGeology web portal was launched on August 6, 2008, 
at the 33rd International Congress in Oslo, Norway.

The projects aims are to: 
•  create dynamic digital geological map data for the 

world;
•  make the existing geological map data accessible in 

whatever digital format is available in each country. 

OneGeology Project – Digital 
Geological Map of the World
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• dalytis patirtimi su visais, kuriems jos reikia, 
atsižvelgiant į tai, kad skirtingos tautos turi skir-
tingas galimybes ir gebėjimą dalyvauti;

• iniciatyva yra daugiašalė ir daugiatautė ir bus 
vykdoma vadovaujant kelioms tarptautinėms 
organizacijoms.
Iki šiol OneGeology yra didžiausias pasaulyje 

tarptautinis geologinio kartografavimo projektas. 
Šis projektas ypatingas tuo, kad geologinio kartogra-
favimo skaitmeninius duomenis teikia pati dalyvau-
janti šalis naudodama pažangiausią technologiją 
Web Map Service, kuri, skirtingai nuo Google Earth, 
yra paskirstytas, dinamiškas ir nuoseklus modelis, 
paliekantis duomenis ten, kur jie gali būti geriausiai 
papildomi ir saugomi, t. y. geologinių duomenų 
teikėjo šalyje.

Kiekviena dalyvaujanti šalis pateikia geologinio 
kartografavimo skaitmeninius duomenis savo ser-
veriuose arba prijungtame prie geologijos tarnybos – 
„partnerės“ serveryje. Toliau kiekviena geologijos 
tarnyba registruoja šį interneto tinklalapį OneGeology 
portale, o šis savo ruožtu pateikia (pavaizduoja) kiek-
vienos šalies geologinio kartografavimo duomenis.

Numatoma šią sistemą patobulinti, tai leis vykdyti 
duomenų paiešką pagal uolienų tipą. Keletas OneGeo-
logy partnerių dirba tobulindami taikomųjų duo-
menų teikimą, rengia 3 ir 4 dimensijų modelius.

Lietuvos geologijos tarnyba taip pat dalyvauja 
OneGeology projekte ir teikia skaitmeninę geologinių 
žemėlapių informaciją. 2010 metais pagrindiniams 
OneGeology-Europe žodyno redaktoriams buvo 
pateiktas Europos geologinio žemėlapio masteliu 
1:1 000 000 erdvinių geologinių duomenų ir terminų 
vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą. OneGeol-
ogy-Europe projektas yra pasaulinio OneGeology 
projekto atšaka, kurią sudaro Europos geologijos 
tarnybų ir naudotojų bendruomenių atstovų kon-
sorciumas. 

2010 metų vasarą Lietuvos geologijos tarnyba 
pateikė geologinę informaciją apie karstinius reiš-
kinius Lietuvoje naujai OneGeology projekto remia-
mai knygai „Viena Europa viena geologija – taikomasis 
geomokslas visuomenei“. Knygoje pateikta informacija 
apie įvairių Europos regionų geologiją iliustruota 
įdomiais paveikslais ir žemėlapiais. Knygą galima rasti 
interneto tinklalapyje (http://www.onegeology.org/
docs/Oneeurope_Onegeology_eBook/index.html). 

Bendra informacija apie OneGeology projektą 
teikiama interneto tinklalapyje (http://www.onege-
ology.org).

The target scale is 1:1 000 000, but the project will be 
pragmatic and accept a range of scales and the best 
available data;

• transfer know-how to those who need it, adopting an 
approach that recognises that different nations have 
differing abilities to participate;

• the initiative is truly multilateral and multinational 
and will be carried out under the umbrella of several 
global organisations. 
This is the world’s biggest geological mapping project 

ever. The world first – delivering digital geological map 
data from its source in participating nations using cutting 
edge Web Map Service technology – unlike Google Earth 
is a distributed, dynamic and sustainable model, leaving 
the data where it is best looked after and upgraded by with 
the provider nations. 

The OneGeology portal is a web portal displaying 
digital geological map data from geological surveys located 
across the globe. Each participating Geological Survey 
places digital geological map data on its own web server (or 
that of an associated Geological Survey – its ‘buddy’). Each 
Geological Survey then registers this web service with the 
portal which displays the map data from each nation.

Next there will be a more sophisticated query system al-
lowing searching and integration of the rock units. Several 
OneGeology partners are also working on making applied 
data and 3- and 4-dimensional models are available too. 

The Lithuanian Geological Survey participates in the 
OneGeology project and provides the digital data of the 
geological map of Lithuania. Moreover, a vocabulary with 
the Lithuanian translations, describing Spatial Geological 
Data in Europe at a 1:1 Million Scale – for the eContent-
Plus project OneGeology-Europe, have been presented 
for the major editors of the OneGeology – Europe project 
Vocabulary. The OneGeology-Europe is a natural offshoot 
of the global OneGeology initiative and consists of a con-
sortium of European geological surveys and representa-
tives from the user community.

In the summer of 2010, the Lithuanian Geological 
Survey provided geological information about karst phe-
nomena in Lithuania for the new online book from OneGeo-
logy ‘One Europe One Geology – Applying Geoscience for 
Society’ (section ‘Mitigating hazards’, p. 38–39). This book 
is one of the products of the OneGeology-Europe project. 
The book describes the geology of Europe and is available 
online (http://www.onegeology.org/docs/Oneeurope_On-
egeology_eBook/index.html). It includes examples from 
different regions, some interesting pictures and also maps 
that help to locate the geological regions.

For general information on OneGeology please go to 
the web page (http://www.onegeology.org).

J. Čyžienė, 
Lithuanian Geological Survey
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Projektas vykdytas 2007–2010 metais ir pagrįstas geo-
logine-hidrogeologine (daugiausiai hidrochemine) 
LGT duomenų bazėje esama informacija, įvairios 
paskirties informatyviausių ataskaitų, saugomų 
LGT geologijos fonde, duomenimis, rezultatais ir 
faktografine informacija. Lauko tiriamieji darbai 
nebuvo vykdomi. Informacijai kaupti, sisteminti pa-
naudota esama programinė įranga ir įprasti analitiniai 
duomenų apibendrinimo būdai. darbo rezultatai ir 
išvados apie Lietuvos mineralinį vandenį grindžiami 
autentiškų tyrimų ir gausios fondinės medžiagos 
analize ir sinteze.

Mineralinio vandens sąvoka nuo seniausių laikų 
labiausiai buvo siejama su teigiamu poveikiu žmogaus 
organizmui, su gydomosiomis jo savybėmis, kurios 
patvirtintos ilgamete žmonijos patirtimi. dabartiniu 
laikmečiu hidrogeologinėje praktikoje ir termini-
joje nuo mineralinio vandens gydomųjų savybių 
detalesnio traktavimo ir jo įteisinimo „gydomuoju 
ar medicinos produktu“ yra pagrįstai ar subjek-
tyviai „atitolta“. Todėl taikomosios hidrogeologijos 
požiūriu šiandien prarado prasmę anksčiau galioję 
mineraliniam gydomajam vandeniui keliami kondici-
jos (kokybės) reikalavimai. Gydomasis mineralinis 
vanduo dabar Lietuvoje nėra įteisintas, nes pagal 
Europos Tarybos direktyvą 65/65/EEB dėl įstatymų ir 
kitų teisės aktų, susijusių su vaistais, suderinamumo 
tai yra medicinos produktas. Minėtoje direktyvoje ir 
Lietuvos higienos normoje HN 28:2003 „Natūralaus 
mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir 
pateikimo į rinką reikalavimai“ didelės mineralizaci-
jos (ar turinčiu daug mineralinių druskų) vandeniu 
laikomas toks vanduo, kuriame ištirpusių druskų 
kiekis viršija 1,5 g/l. Rengiant projektą, apžvalginius 
hidrocheminius žemėlapius ir tvarkant hidrocheminę 
informaciją atsižvelgta ir į bene vienintelį dabar šalyje 
galiojantį ir įteisintą, pripažįstant mineralinį vandenį, 
pirmiau minėtą normatyvinį dokumentą, o tiksliau 
į jame įteisintus natūralaus mineralinio vandens 
požymius ir kriterijus (HN 28:2003, 3 lentelė).

Kartografuotas mineralinio vandens paplitimo 
arealas visuose pagrindiniuose šalies geosferos 
vandeninguosiuose kompleksuose (sluoksniuose), kur 
mineralinių druskų koncentracija (BM) sudaro ar kinta 
1–35 g/l. Turintis daug mineralinių druskų požeminis 
mineralinis vanduo pagal bendrąją mineralizaciją 

Mineralinio vandens kartografavimas M 1:400 000
P. Gedžiūnas, Lietuvos geologijos tarnyba

Mineral water mapping at a scale 
1:400 000

The project “Mineral water mapping at a scale 1:400 000” 
was carried out in 2007–2010. The hydrogeochemical 
situation in Lithuania was generalized using the data 
available at the geological information system.

Mineral water of all basic aquiferous complexes of 
Lithuania, where total mineralization amounts to 1–35 g/l, 
was mapped. According to the total mineralization, the 
mineral groundwater was divided into 4 groups:

• low salinity – 1–2 g/l; 
• medium salinity – 2–5 g/l;
• saline – 5–15 g/l;
• highly saline – 15–35 g/l.

Fourteen hydrochemical maps (1:400 000) were com-
piled. The boundaries and the essential features of mineral 
water aquifers were presented.

Mineral water occurs in all aquiferous deposits from 
the Quaternary through to the crystalline basement.

P. Gedžiūnas,
Lithuanian Geological Survey
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suskirstytas į keturias grupes: silpnai sūrokas – 
1–2 g/l; sūrokas – 2–5 g/l; sūrus – 5–15 g/l ir labai 
sūrus – 15–35 g/l. Šių grupių pagrindu apžvalginiuose 
žemėlapiuose (M 1:400 000) kartografiškai pavaiz-
duota atskiruose vandeninguosiuose kompleksuo-
se (sluoksniuose) besiformuojančio mineralinio 
vandens cheminė sudėtis pagal pagrindinį anijoną 
ir katijoną, jai priskirtas išplitimo arealas bei tiesiogi-
niais tyrimais nustatyti konkretūs vandens cheminiai 
tipai ir jiems būdinga mineralinių druskų koncentraci-
jos vertė (sausoji liekana ar bendroji mineralizacija). 
Mineralinio vandens slūgsojimo gylį nuosėdinėje 
storymėje nusako produktyvaus vandeningojo 
komplekso žyminčių sluoksnių paviršiai ir žinomas 
produktyvaus sluoksnio storis. Vandens mineraliza-
cijos, cheminės sudėties kaitos ypatumai konkrečiai 
susieti su kartografuotų vandeningųjų kompleksų 
esminiais struktūriniais ir tektoniniais elementais. 
Parengtas 14 apžvalginių hidrocheminių žemėlapių 
(M 1:400 000), atskirai apibūdinančių mineralinio 
vandens paplitimą ir esminius požymius bei kriterijus 
kvartero, viršutinės kreidos (K2), cenomanio–apatinės 
kreidos (K2cm-K1), juros (J2-1), viršutinio permo (P2), 
famenio (d3fm), Stipinų (d3st), Įstro–Tatulos (d3įs-t) 
ir Kupiškio–Suosos (d3kp-s), Šventosios–Upninkų 

(d3-2šv-up), vidurinio–apatinio devono (d2-1), silūro–
ordoviko (S–O), apatinio ordoviko–kambro (O1–ε), 
kambro–vendo (ε1–V), proterozojaus kristalinių 
uolienų (PR–AR) vandeninguosiuose kompleksuose 
ir sluoksniuose, komplektas ir aiškinamasis raštas. 
Visi sudaryti žemėlapiai yra įskaitmeninti LKS-94 
koordinačių sistemoje ir gali būti lengvai papildomi 
nauja informacija, pateikiami įvairiu formatu.

Mineralinis vanduo paplitęs visų sistemų 
vandeninguosiuose dariniuose nuo kvartero iki kris-
talinio pamato. Nors jis nėra vienodai pasiskirstęs, 
plačiausiai turintis daug ištirpusių mineralinių 
medžiagų (BM = 1,5–35 g/l) vanduo plyti Baltijos 
sineklizės „seklesnėse“ vietose ir jos rytiniame šlaite, 
kai į vakarus–pietvakarius gelmėjant daugumai 
sluoksnių labiau įgrimzdusioje jų zonoje mineralinį 
vandenį pakeičia požeminis sūrymas (BM > 35 g/l). 
Mažesnė mineralinio vandens gausa ir vandeningųjų 
sluoksnių eksploatacinis potencialas yra pačioje 
rytinėje šalies dalyje, kur gėlo vandens zonos storis 
(mitybos sritis) yra didelis, o čia esančiame antik-
liziniame šlaite ir kristalinio pamato pakilumoje 
dauguma pajėgesnių prekvartero vandeningųjų 
sluoksnių išsipleišėję.

Valstybinis požeminio vandens monitoringas 2010 metais
J. Arustienė, J. Giedraitienė, Lietuvos geologijos tarnyba

2010-ieji buvo baigiamieji 2005–2010 metų Valstybinės 
aplinkos monitoringo programos vykdymo metai. 

Kiekybinę požeminio vandens išteklių būklę rodo 
požeminio vandens lygis (slūgsojimo gylis), jis 2010 
metais matuotas 73 stebėjimo gręžiniuose. Kartą 
per dieną elektroniniai duomenų kaupikliai fiksavo 
požeminio vandens slūgsojimo gylį ir temperatūrą. 
Šie duomenys nuskaitomi du kartus per metus, todėl 
gaunama informacija yra nepakankamai operatyvi, 
ypač vertinant ir prognozuojant gruntinio vandens 
išteklių kiekybinius pokyčius, jų poveikį kitoms 
aplinkos sistemoms. Siekiant gauti laiku ir patikimus 
duomenis apie gruntinio vandens slūgsojimo gylį 
šalies teritorijoje, 2010 metais įgyvendinta viena 
iš projekto „Geologinės aplinkos monitoringo 
pajėgumų stip-rinimas“ veiklos sričių „Telemetrinių 
stočių ir telemetrijos centro įrengimas“. Tuo tikslu 
aštuoniolikoje meteorologinių ir vandens matavimo 

National groundwater monitoring  
in 2010

2010 was the final year of implementation of the State 
Environmental Monitoring Program. 

The quantitative status of groundwater resources is 
reflected by groundwater levels (depth of groundwater 
occurrence) which were measured in 73 observation wells. 
Measurements of groundwater level and temperature were 
performed daily by automatic data loggers. The data from the 
loggers were processed twice a year what ensured fast access 
to information. Taking into consideration the necessity of 
high quality on-line data within the frame of the program, 
an ad hoc project “Installation of telemetric stations and 
telemetric centre” was implemented. During this project, 
18 meteorological stations and 2 groundwater monitoring 
stations were equipped with telemetric stations, which sent 
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Pav. Požeminio vandens monitoringas 2010 metais

stočių bei dviejuose valstybinio monitoringo postuo-
se sumontuotos telemetrijos stotys, kurios kiekvieną 
dieną į Lietuvos geologijos tarnyboje įrengtą telemet-
rijos centrą perduos žinias apie gruntinio vandens 
slūgsojimo gylį ir temperatūrą. 

dauguma 2010 metais atliktų lygio stebėjimų 
(60 gręžinių) skirta arčiausiai žemės paviršiaus 
slūgsančiam ir greičiausiai į meteorologinių sąlygų 
pokyčius reaguojančiam gruntiniam vandeniui, kurio 
balansas per pastaruosius 10 metų dažniausiai buvo 
neigiamas. Tačiau 2010 metų lygio stebėjimai rodo, 
kad užtrukęs sausmetis požemyje baigėsi. Visoje 
šalies teritorijoje per paskutinius penkerius metus 
(2005–2010 m.) matomas ryškus lygio kilimo trendas, 
kurio pabaigoje (2010 m.) gruntinio vandens paviršius 
nuo keliasdešimties centimetrų net iki 1,5 m yra arčiau 
žemės paviršiaus nei jo pradžioje (2005 m.). 

Intensyvus pavasarinis ir rudeninis požeminio 
vandens lygio kilimas ir vangus lygio žemėjimas 
vasaros laikotarpiu, kai minimalaus daugiamečio 
lygio fone 2010 metais žemiausias lygis buvo arti-
mas vidutinėms ir minimalioms žemiausio lygio 
reikšmėms, lėmė, kad metų pabaigoje gruntinio 
vandens paviršius slūgsojo gerokai arčiau žemės 
paviršiaus. Rudeninis lygis buvo artimas maksima-
liam pavasariniam lygiui, o kai kur ir aukštesnis už 
jį. Ši lygių padėtis turėjo įtakos teigiamam grunti-
nio vandens išteklių balansui 2010 metais ir lėmė 
aukščiausią 2005–2010 metų vidutinį metinį lygį. 

Požeminio vandens mėgi-
niai hidrocheminiams tyri-
mams imti liepos–rugpjūčio 
mėn. iš šimto stebimųjų gręži-
nių. Prieš imant mėginį matuo-
tas vandens lygis ir nustatyti 
kaitūs laiko atžvilgiu fiziniai 
ir cheminiai parametrai (pH, 
Eh, el. laidis, O2). Vandens 
mėginių tirta bendroji cheminė 
sudėtis (pagrindiniai anijonai ir 
katijonai, sausa liekana, bend-
rasis kietumas, permanganato 
skaičius, cheminis deguonies 
sunaudojimas), biogeniniai 
elementai (mineralinis ir orga-
ninis fosforas, mineralinis ir 
organinis azotas) ir mikrokom-
ponentai (As, cd, cr, cu, Mn, 
Ni, Pb, Sr, Zn).

the groundwater level and temperature measurement data 
daily to the telemetric centre installed in the Lithuanian 
Geological Survey. 

The most intensively groundwater levels were meas-
ured in shallow aquifers (60 wells), which were most 
strongly affected by meteorological conditions and in 
which during the last 10 years the groundwater balance 
was mostly negative. However the groundwater levels 
observed in 2010 indicate that the dry period in the sub-
surface came to an end. In the last five years (2005-2010), 
an increase of groundwater levels across the country was 
observed – from few tens cm to 1.5 m.

Intensive increase of groundwater level in spring and 
autumn and low decrease in summer imply that ground-
water level was closer to the ground surface at the end of 
the year. The groundwater levels in autumn were close or 
even higher than those in spring. Thus the year 2010 was 
favourable for groundwater recharge and groundwater 
levels were higher than the 2005–2010 average. 

Groundwater sampling was performed during July–Au-
gust from 100 observation wells. Hydrochemical analysis 
included general chemical composition, nutrients and micro 
compounds (As, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sr, and Zn). 

J. Arustienė, J. Giedraitienė,
Lithuanian Geological Survey

Fig. Groundwater monitoring in 2010
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Klimato pokyčiai ir požeminio vandens ištekliai
J. Arustienė, J. Kriukaitė, Lietuvos geologijos tarnyba

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2008–2012 metų programos priemonių plano prie-
monę Nr. 899.2 „Klimato pokyčių įtakos požeminio 
vandens ištekliams įvertinimas“ buvo dirbama kelio-
mis kryptimis. Trumpalaikis (iki 2020 metų) klimato 
kaitos poveikis visiems vandens telkiniams (iš jų ir 
požeminio) specialiai buvo įvertintas projektuose, 
skirtuose parengti Lietuvos upių baseinų rajonų 
(Nemuno, Lielupės, Ventos ir dauguvos) valdymo 
planus (Klimato kaitos poveikis, 2010). Trumpalai-
kiam poveikiui vertinti buvo sudarytos klimato kaitos 
prognozės vietovėms, turinčioms meteorologijos 
stotis: Vilniui, Kaunui, Utenai, Lazdijams, Rasei-
niams, Panevėžiui, Šiauliams, Biržams ir Telšiams. 
Apskaičiuoti prognoziniai oro temperatūros, 
kritulių kiekio ir saulės spindėjimo trukmės dydžiai 
2001–2010 ir 2011–2020 metams, jie buvo palyginti su 
klimatinės normos (1971–2000 m.) reikšmėmis. Taip 
pat pateiktos tolygiai po visą teritoriją išsidėsčiusių 
ir gana skirtingų tiek dydžiu, tiek kraštovaizdžio 
ypatumais upių pabaseinių prognozės, paremtos 
WatBal vandens balanso (hidrologiniu) modeliu. Gauti 
rezultatai parodė, kad Lietuvoje požeminis nuotėkis  
2020 metais išliks gana stabilus, nedaug pakis tik jo 
dydžių reikšmės ir pasiskirstymas per metus.

Prognozuojama, kad didesnį pavojų gali kelti 
sausros. Nuo 1961 metų sausros kartojasi vidutiniškai 
kas 3,5 metų (dvi sausros per septynerius metus). 
Pastaraisiais metais ryškėja sausrų dažnėjimo, 
ilgėjimo ir stiprėjimo tendencija. Ypač stiprios ir ilgos 
buvo pastarųjų metų (2002 m. ir 2006 m.) sausros. 
Jų metu pasireiškė didžiausias (iš iki šiol matuotų) 
poveikis upių nuotėkiui. Tokios sausros turės įtakos 
ir pavienių metų gruntinio vandens ištekliams.

Lietuvos geologijos tarnyba, dalyvaudama tarptau-
tiniame projekte „Klimato kitimas – poveikis, kainos 
ir prisitaikymas Baltijos jūros regione BaltcIcA“, 
pasirinko tiriamąją Klaipėdos arealo teritoriją. Buvo 
sudarytas Klaipėdos arealo hidrodinaminis modelis, 
apimantis gruntinį ir pagrindinius eksploatuojamus 
vandeninguosius sluoksnius ir įvertintas požeminio 
vandens išteklių pokytis pagal A1B ir B1 klimato kaitos 
scenarijus 2025, 2050 bei 2100 metams (Gregoraus-
kas, 2010). Prognoziniai požeminio vandens išteklių 
pokyčiai įvertinti pagal skaitmeninį požeminio vandens 
filtracijos matematinį modelį, naudojant gautas kritulių 

Climate changes and groundwater 
resources

The Lithuanian geological Survey was responsible for 
implementation of a special measure from the program of 
the Lithuanian government “Evaluation of climate change 
impact to groundwater resources”. Few main researches 
were carried out in assessment of the possible changes of 
groundwater resources in the future. A short-term impact 
on all waters, including groundwater, was evaluated dur-
ing the special studies in the preparation process of river 
basin management plans. A weather forecast until 2020 
was compiled for meteorological stations located in the 
different parts of Lithuania (air temperature, precipita-
tions and sunshine duration). Water balance calculations 
were made for the selected typical river basins, based on 
hydrological model (WatBal). The results revealed that 
until 2020, the groundwater flow will remain more or less 
stable, just slight annual shifts of the amount and distribu-
tion of groundwater are possible. Some concern is caused 
by the fact, that the frequency of draughts in Lithuania has 
increased during the last decades and most probably will 
remain the same. Draughts will cause short time negative 
impact to surface and shallow groundwater.

Long-term impact of climate changes on groundwater 
resources was evaluated for the Klaipėda region. A fore-
cast of groundwater resources changes was made using 
mathematical groundwater flow model and was based 
on correlations between the values of precipitation, river 
basins runoff in the model area and groundwater recharge. 
The climate change impact on groundwater was estimated 
based on two scenarios – A1B and B1 – for the years 2025, 
2050 and 2100.

Simulation results showed that both climate change 
scenarios predict increase (2025, 2050 and 2100 years) of 
dynamic resources in the area of investigation. Since the 
main source of the groundwater resources and cause of its 
changes is infiltration recharge in shallow groundwater, 
therefore the highest increase of resources is anticipated in 
shallow groundwater aquifer. By that time, the ground-
water recharge will have increased from 45.7 mm/year to 
79.6 mm/year, what will increase the groundwater dynamic 
resources by 1.5 times. Similar growth of resources is an-
ticipated in B1 case in 2100.
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1 pav. Prognozinė požeminio 
vandens dinaminių išteklių 
kaita 2011–2100 metais dėl 
B1 klimato kaitos scenari-
jaus poveikio (Gregorauskas, 
2010)

Fig. 1. Forecast of groundwa-
ter dynamical resources for 
the period 2011–2100 based 
on B1 climate change scena-
rio (Gregorauskas, 2010)

kiekio ir į modeliuojamą teritoriją patenkančių upių 
pabaseinių požeminio nuotėkio bei gruntinio vandens 
infiltracinės mitybos priklausomybes.

Modeliavimo rezultatai parodė, kad abiejų kli-
mato kaitos scenarijų atvejais visiems trims prognozės 
laikotarpiams (2025, 2050 ir 2100 metams) prognozuo-
jamas modeliuojamos teritorijos požeminio vandens 
dinaminių išteklių padidėjimas. Kadangi pagrindinis 
šių išteklių formavimosi ir kaitos šaltinis yra gruntinio 
vandens infiltracinė mityba ir jos pokyčiai, didžiausias 
jų prieaugis prognozuojamas gruntiniame vandenin-
gajame sluoksnyje. didžiausias prognozuojamas 
infiltracinės mitybos padidėjimas nuo 45,7 mm/metus 
iki 79,6 mm/metus (2025 m.), o tai lems gruntinio 
vandeningojo sluoksnio dinaminių išteklių prieaugį 
1,94 m3/s, t. y. beveik 1,5 karto (1 pav.). 

Labai panašus dinaminių išteklių padidėjimas 
prognozuojamas ir 2100 metais B1 klimato kaitos 

The increase of groundwater resources declines as a 
function of depth. If the expected increase of dynamic re-
sources in the shallow groundwater aquifer is ~1–2 m3/s, 
then in the Quaternary aquifers, isolated from shallow 
groundwater by low permeable layers, reach only tenths 
or hundredths parts of m3/s. It means that the resources in 
the Quaternary aquifers will increase only by 2–12%. 

Changes of groundwater level in the main aquifers are 
correlated with the increase of groundwater recharge and 
dynamic resources. In 2025 and 2100, the highest increase 
of recharge is predicted in the shallow groundwater, thus 
the average annual ground water level could rise in sandy 
lenses by 2.5–2.8 m and in till and peat by 0.2–0.5 m, in 
the remaining part of the territory in the shallow ground-
water aquifer by 1–1.5 m, in the Quaternary aquifers by 
0.3–0.5 m, in the Cretaceous aquifer by 10 cm and in the 
Jurassic aquifers it will remain practically unchanged.

The modelling data show that in the times when de-
crease of dynamic resources 
is predicted, the average an-
nual groundwater level in the 
shallow groundwater could 
fall to 10–15 cm. In Klaipėda 
well field area III and in the 
Quaternary and Cretaceous 
aquifers – just up to several 
centimetres. A conclusion is 
that neither in 2025, 2050 
and 2100 nor during the en-
tire investigated time period 
there is no danger of decrease 
of groundwater resources.

J. Arustienė, 
J. Kriukaitė, 

Lithuanian Geological 
Survey
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Fig. 2. Forecast of groundwater level in 2050 (Gregoraus-
kas, 2010)

scenarijaus metu, nors pagal A1B scenarijų šiems met-
ams prognozuojamas išteklių kiekis yra labai artimas 
dabartiniam. Šiais dviem laikotarpiais prognozuoja-
mas ir didžiausias dinaminių išteklių prieaugis giliau 
slūgsančiuose vandeninguosiuose sluoksniuose.

Prognozinis dinaminių išteklių prieaugis mažėja 
didėjant vandeningųjų sluoksnių slūgsojimo gyliui. 
dėl klimato kaitos poveikio, didėjant gruntinio 
vandens infiltracinei mitybai bei modeliuojamo area-
lo požeminio vandens dinaminiams ištekliams, 
kinta ir požeminio vandens lygis vandeninguosiuose 
sluoksniuose. 2025 ir 2100 metais prognozuojamas 
didžiausias gruntinio vandens infiltracinės mitybos 
prieaugis A1B ir B1 scenarijų metu.

Vidutinis metinis gruntinio vandens lygis pagal mo-
deliavimo rezultatus lokaliuose plotuose (smėlio lęšiai 
moreniniame priemolyje) galėtų pakilti iki 2,5–2,8 m, 

2 pav. Prognozinis modelinis gruntinio vandens lygio 
pokytis 2050 m. (Gregorauskas, 2010)

moreniniame priemolyje ir durpėse – vidutiniškai 
0,2–0,5 m (lokaliuose priemolio plotuose iki 2–2,2 m), 
likusioje teritorijos dalyje gruntiniame sluoksnyje – iki 
1–1,5 m, tarpmoreniniame komplekse – iki 0,3–0,5 m, 
cenomanio–apatinės kreidos sluoksnyje – iki 10 cm, o 
juros vandeninguosiuose dariniuose beveik nepakistų 
(2 pav.). 

Yra laikotarpių, kai prognozuojamas dinaminių 
išteklių sumažėjimas, vidutinis metinis gruntinio 
vandens lygis gruntiniame sluoksnyje ties Klaipėdos 
III vandenviete pagal modeliavimo rezultatus galėtų 
pažemėti 10–15 cm, tarpmoreniniame komplekse ir 
viršutinės–apatinės kreidos spūdiniuose sluoksniuo-
se – iki kelių centimetrų. Toks lygio pažemėjimas 
nekelia esminio pavojaus šiuose sluoksniuose esan-
tiems eksploataciniams ištekliams.
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Požeminio vandens sluoksniai slepia savyje tiek 
naudingų žmonėms požeminio vandens išteklių, 
tiek hidrogeologinių pavojų, t. y. tam tikrą riziką. Iš 
šių pavojų pirmiausia paminėtina spūdinio vandens 
proveržio rizika, kai bandoma netinkamai eks-
ploatuoti požeminį vandenį: gręžiant savavališkus 
gręžinius, kasant šulinius ir kt. Taip pažeidžiami 
vandensparos sluoksniai, kitaip sutrikdoma pože-
minio vandens hidrodinaminė pusiausvyra. Ypač 
daug žalos gali pridaryti požeminio vandens fon-
tanavimas iš gręžinio, neizoliuoto apsauginiais 
vamzdžiais. Be to, tokiu atveju esama ir netiesioginės 
žalos: vyksta sufozija, atsiranda įgriuvos, keičiasi 
vandens lygis šuliniuose.

Pastaraisiais metais buvo ne vienas atvejis, kai 
įvykę požeminio vandens proveržiai padarydavo 
nemažų nuostolių. daug šių įvykių susiję su Strėvos 
ir Verknės upių slėniais, dėl to ir buvo pasirinkti 
būtent šių upių baseinų plotai požeminio vandens 
iškrovos padariniams ir hidrogeologiniams pavo-
jams vertinti.

Siekiant įvertinti požeminio vandens proveržio 
riziką ir įgyvendintas šis projektas. Pagrindinis jo 
tikslas – apibrėžti požeminio spūdinio vandens proveržio 
rizikos zonas Strėvos ir Verknės baseinų bei juos supančių 
teritorijų plote, išsiaiškinti šią riziką formuojančius veik-
snius; sudaryti atitinkamą darbo metodiką.

Šiam tikslui pasiekti buvo įgyvendinta keletas 
uždavinių:

1. Apibūdinti nagrinėjamo ploto orografines, 
geologines ir hidrogeologines sąlygas bei 
ištirtumą.

2. Sudaryti detalų rastrinį žemės paviršiaus reljefo 
modelį.

3. Atrinkti tinkamus korektiškai lokalizuotus geo-
loginius ir hidrogeologinius gręžinius.

4. Pagal artimiausius upės vagai gręžinius, sudaryti 
po vieną Strėvos ir Verknės slėnių geologinį-hidro-
geologinį pjūvį 1:100 000 masteliu.

5. Nustatyti spūdinio vandens sluoksnių hidrogeo-
loginio ištirtumo gylį.

6. Apskaičiuoti maksimalius spūdinio vandens 
pjezometrinius lygius, sudaryti jungtinio pjezo-
metrinio lygio paviršiaus rastrinį žemėlapį.

Požeminio vandens iškrovos padarinių ir hidrogeologinių 
pavojų (rizikų) vertinimas
P. Putys, Lietuvos geologijos tarnyba

The evaluation of the hydrogeologi-
cal hazard (risk) and after-effects of 
groundwater blow-out

Groundwater strata contain both resources of water and 
certain hydrogeological hazards. The hazard of ground-
water blow-out from a well is especially probable in cases 
of improper exploitation of groundwater when confining 
beds and hydrogeological balance are disturbed. It is the 
spurt from the non-isolated borehole that can inflict the 
top damage. Moreover there occurs an indirect impact on 
suffosion increasing the probability of sinkhole formation 
and drop of water level in wells. 

Recently, numerous cases of such incidents have oc-
curred; mainly in the valleys of Strėva and Verknė rivers. 
This is why these areas where chosen to be evaluated in 
respect of after-effects of groundwater blow-out.

The main goal of the exploration was to define the 
hazard zones of groundwater blow-out in the Strėva and 
Verknė basins and surrounding areas, to explore the forma-
tive factors and to establish adequate methods.

For reaching the goal, some tasks had to be performed: 
exploration of the geological and some other conditions of 
the area, creation of the surface pattern, compilation of cross-
sections and maps, etc.

The explored area is located in the South-East Lithua-
nian Quaternary basin with a few sub-basins (Fig. 1). The 
saturated zone is composed of unconfined groundwater 
aquifers, Quaternary confined aquifers, intramoraine lenses 
and also pre-Quaternary aquifer complexes. The aquifers are 
isolated by aquitards of till and glaciolacustrine deposits. 
The Medininkai–Žemaitija and Žemaitija–Dainava intra-
moraine aquifers are dominant in the Quaternary cover. 
They are composed mostly of gravel and sand: inequigranu-
lar sand, fine grained sand and medium grained sand. The 
pre-Quaternary aquifer complexes (Palaeogene, Cretaceous, 
Jurassic, Triassic, Permian and Devonian) are composed of 
sand, sandstone and limestone. They are characterized by 
high piezometric head above the aquifers’ roof.

The piezometric head increases with the depth of the aq-
uifers’ roof. The correlation coefficient is 0.86 for the Qua-
ternary aquifers and 0.98 for pre-Quaternary complexes 
(Fig. 2) whereas no correlation between the head and the 
aquifers thickness was observed. Generally, the piezometric 
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7. Pagal paviršiaus reljefo modelį ir pjezometrinio 
lygio duomenis apskaičiuoti jungtinio pjezo-
metrinio paviršiaus santykinį aukštį.

8. Pagal šį ir kitus kriterijus išskirti požeminio 
spūdinio vandens proveržio rizikos zonas, suda-
ryti jų žemėlapį.

9. Apibendrinti gautus rezultatus. 
Vykdant šį darbą naudotasi seniau atlikto geo-

loginio ir hidrogeologinio kartografavimo medžiaga, 
LGT duomenų bazės GEOLIS duomenimis (gręžinių 
aprašymai), požeminio vandens proveržio atvejų 
vertinimo protokolais.

Tiriamojo objekto plotas išsidėstęs Pietryčių 
Lietuvos kvartero baseine (1 pav), kuriame išsiskiria 
keletas pabaseinių: Smėlingosios pietryčių lygumos, 
Nemuno vidurupio, Nemuno ir Neries.

Konstatuojama, kad prisotintą požeminio vandens 
zoną formuoja: gruntinio vandens sluoksniai, 
kvartero tarpmoreniniai sluoksniai bei intramore-
niniai lęšiai ir pokvartero (kreidos, permo, devono 
ir kt.) vandeningieji kompleksai. Vandeninguosius 
sluoksnius skiria dalinės vandensparos glacialinės 
nuogulos ir kai kurios limnoglacialinės nuosėdos. 
Kvartero storymės vandeningąjį kompleksą sudaro: 
Viršutinio Nemuno, Viršutinio Nemuno–Medininkų, 
Medininkų–Žemaitijos, Žemaitijos intramoreninių 
darinių, Žemaitijos–dainavos, dainavos intramo-
reninių darinių, dainavos–dzūkijos, dzūkijos 
intramoreninių darinių ir dzūkijos po-
moreninis vandeningieji sluoksniai bei 
lęšiai. Labiausiai išplitę ir dažniausiai 
formuojantys požeminio vandens spūdį 
yra  Medininkų–Žemaitijos ir Žemaitijos–
dainavos vandeningieji sluoksniai. Tai 
daugiausiai: žvirgždingas smėlis, smėlis 
smulkus, vidutinis ir įvairus. Taip pat 
aptinkami pokvartero vandeningieji 
kompleksai: paleogeno, kreidos, apa-
tinio triaso, viršutinio permo, vidurinio 
devono ir kt. Šie kompleksai pasižymi 
dideliu pjezometriniu spūdžiu – (pvz., 
apatinio triaso sluoksniuose jis siekia 
vidutiniškai 219 m). Požeminio vandens 
filtracija vyksta smėlyje, smiltainyje, 
opokoje, plyšiuotose klintyse.

surface is somewhat like the earth surface but its angle of 
inclination is a bit lower and therefore it can sometimes be 
above the earth surface in relief depressions.

Identification of the hazard zones is the main result 
obtained by the evaluation of groundwater flow hazards 
based on a few criteria. They may be arranged in the 
following order according to their importance: the piezo-
metric head above the earth surface, urbanization level, 
depressions in the ground and right-angled slopes, pal-
aeo-incisions, the depth the hydrogeological exsploration. 
Meanwhile, 6 hazard zones have been defined: maximum 
hazard, very high hazard, high hazard, medium hazard, 
low hazard and minimal hazard zones.

Maximum and very high hazard zones (Fig. 3) relate to 
the urbanized and natural areas of the earth surface where 
the predicted piezometric water level is above the earth 
surface. The common trend of the hazard of groundwater 
blow-out is its increase towards the relief depressions and 
otherwise.

Investigations of this kind also will have to be per-
formed in the future especially in the areas of high prob-
ability of hydrogeological hazard.

P. Putys,
Lithuanian Geological Survey

1 pav. Strėvos ir Verknės baseinų išsidėstymas Fig. 1. Location of the Strėva and Verknė basins
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Požeminio vandens spūdis tiriamajame objekte 
pasižymi tam tikrais dėsningumais. Tiek pleistoceno, 
tiek pokvartero vandeningųjų sluoksnių vandens 
spūdis vidutiniškai didėja, didėjant jų kraigo 
gyliui. Kraigo aukščio ir pjezometrinio spūdžio 
priklausomybė labai gera kvartero vandeningiesiems 
sluoksniams – 0,86, o pokvartero sluoksnių mato-
ma beveik tiesioginė, gamtoje retai pasitaikanti, 
priklausomybė: r = 0,98 (2 pav). O skirtingai nei 
sluoksnių kraigo gylis, vandeningųjų sluoksnių storis 
visiškai nesusijęs su pjezometriniu spūdžiu.

Objekto plote jungtinio pjezometrinio lygio abso-
liutusis aukštis labai kaitus. Aukščiausios jo reikšmės 
būna aukštumose, kraštinių glacialinių darinių kal-
vynuose (ypač Aukštadvario). Čia jų reikšmės siekia 
iki 230 m absoliučiojo aukščio. Reljefo pažemėjimų 
link šis aukštis dėsningai žemėja. Žemiausios 
reikšmės aptinkamos Nemuno ir Neries (iki 35 m 
absoliučiojo aukščio Kauno mieste), mažiau – Strėvos 
ir Verknės slėniuose. Pjezometrinis „reljefas“ atkartoja 
žemės paviršiaus reljefą, tik jo polinkis yra mažesnis, 
dėl to staigiuose reljefo pažemėjimuose (pvz., upių 
slėniuose) jis kartais viršija žemės paviršių.

Pagrindinis požeminio spūdinio vandens pro-
veržio rizikos įvertinimo rezultatas yra požeminio 
vandens proveržio rizikos zonų išskyrimas, remiantis 

2 pav. Spūdžio priklausomybė nuo pokvartero vande-
ningųjų sluoksnių kraigo gylio
(Hs – spūdžio aukštis, Hk – vandeningojo sluoksnio 
kraigo gylis)

keletu kriterijų. Pagal reikšmingumą jie yra tokie: 
• maksimalaus (jungtinio) pjezometrinio paviršiaus 

santykinis aukštis (žemės paviršiaus atžvilgiu);
• teritorijos urbanizacija;
• neigiamos reljefo formos (slėniai, duburiai), jų 

šlaitų statumas;
• paleoįrėžiai ir palaidotieji slėniai;
• mažas hidrogeologinio ištirtumo gylis.

Atsižvelgiant į nevienodą pateiktų kriterijų 
reikšmę, išskirtos šešios rizikos zonos:

1. Maksimalios rizikos: apima apgyvendintas 
ir ūkinės veiklos sritis, kuriose prognozuoja-
mas pjezometrinis lygis būtų aukščiau žemės 
paviršiaus.

2. Labai didelės rizikos: apima kitas (gamtines) 
sritis, kuriose prognozuojamas pjezometrinis 
lygis būtų aukščiau žemės paviršiaus.

3. didelės rizikos: apima sritis, kuriose prognozuo-
jamas pjezometrinis lygis būtų ne didesniame 
kaip 10 m gylyje.

4. Vidutinės rizikos: srityse, kuriose išskirtos gilios 
neigiamos reljefo formos, jeigu jos nepatenka į 
paminėtas zonas.

5. Mažos rizikos: paleoįrėžių, palaidotųjų slėnių ir 
mažo hidrogeologinio ištirtumo gylio (< 25 m) 
srityse, jeigu jos nepatenka į paminėtas zonas.

Fig. 2. The relation between the piezometric head and the 
depth of aquifer roof (Hs – head, Hk – depth of aquifer roof)
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6. Minimalios rizikos: kitos tiriamojo objekto sritys, 
nepatenkančios į paminėtas zonas.

Pagal išskirtas rizikos zonas sudarytas požeminio 
vandens proveržio rizikos zonų žemėlapis.

Maksimalia ir labai didele proveržio rizika įvertintos 
sritys gyvenviečių ir kaimų, išsidėsčiusių Strėvos 
ir Verknės aukštupio bei vidurupio slėnyje – ypač 
Semeliškių ir Stakliškių seniūnijos, daugelis kaimo 
vietovių, išsidėsčiusių prie Neries ir Nemuno, tarp 
jų ir Birštono miesto pietinė dalis, kai kurių ežerų: 
Vilkokšnio, Kalvių, didžiulio apylinkės. Nedide-
liais ploteliais šios zonos matomos ir daugelyje kitų 
vietų (3 pav).

Didelės rizikos zona. Išplitusi labiausiai, „šliejasi“ 
prie minėtų zonų ir plačiai nusidriekia prie Nemuno, 
Neries Strėvos ir Verknės upių bei jų intakų. Taip 
pat išplitusi centre – šalia Kamainės ir Virkiaus 
upelių, pietinėje ir pietrytinėje dalyje – prie didžiulio 
ežero, Merkio, cirvijos bei Aluonos upių. Šiaurinėje 
pusėje – tai Pravienos ir Lomenos upelių baseinai, 
Žiežmaros aukštupio apylinkės.

Vidutinės rizikos zona. „Išsibarsčiusi“ plačiai, 
tačiau sudaro nedidelius plotelius. Paprastai būna 

ten, kur aptinkami statūs šlaitai, gilesni slėniai, 
nepatenkantys į didesnės rizikos zonas. dažnai 
„prisišlieja“ prie kitų zonų.

Mažos rizikos zona. Išplitusi po visą plotą. Apima 
paleoįrėžių, palaidotų slėnių ir mažo hidroge-
ologinio ištirtumo ruožus. Paleoįrėžių sritys dažnai 
atkartoja dabartinių upių slėnius. Tokiais atvejais 
šias sritis paprastai padengia kitos, aukštesnės 
požeminio vandens proveržio rizikos zonos, nors 
yra ir išimčių.

Bendra proveržio rizikos tendencija – ji didėja 
upių slėnių ir kitų reljefo pažemėjimų link ir atitinka-
mai mažėja link aukštumų.

Ateityje tokio pobūdžio tyrimai turėtų būti 
taikomi toms sritims, kur tai aktualu, t. y. ten, kur 
didesnė hidrogeologinio pavojaus tikimybė. Šią 
tikimybę galima įvertinti susumavus keletą veiksnių: 
įvykusius proveržius, didelį požeminio vandens 
pjezometrinį spūdį, gilias neigiamas reljefo formas 
ir kt. Tačiau pageidautina, kad tų sričių hidrogeo-
loginis ištirtumas būtų geras: pakankamas giliųjų 
gręžinių kiekis, hidrogeodinaminiu aspektu įvertinti 
vandeningieji sluoksniai.

3 pav. Maksimalios ir labai didelės požeminio vandens 
proveržio rizikos zonos

Fig. 3. The zones of maximum and very high hazard of 
groundwater flow
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Šalies gelmėse požeminis vanduo slūgso krista-
liniame pamate ir virš jo slūgsančioje nuosėdinių 
uolienų storymėje, kurią sudaro kvartero, kainozo-
jaus–mezozojaus, viršutinio ir vidurinio paleozojaus 
požeminio vandens hidrodinaminės sistemos. Pro-
jekto metu nagrinėti pastarųjų trijų hidrodinaminių 
sistemų vandeningųjų sluoksnių hidrogeologiniai 
parametrai. 

Šios trys hidrodinaminės sistemos jungia 10 plačiau 
naudojamų vandeningųjų sluoksnių, kuriuos sudaro 
smėlinės (įvairus smėlis, smiltainis – paleogeno (E), 
viršutinio–vidurinio devono Šventosios–Upninkų 
(d3-2šv-up), viršutinės–apatinės kreidos (K2cm+K1), 
vidurinės–apatinės juros (J2cl+J1) ir karbonatinės 
(kreida – viršutinės kreidos (K2), (klintis – viršutinės 
juros (J3ox), permo (P2), (dolomitas, mergelis, kartais 
gipsas – viršutinės juros (J3ox), viršutinio devono 
Žagarės (d3žg), Stipinų (d3st), Įstro–Tatulos (d3įs-t), 
Kupiškio–Suosos (d3kp-s) uolienos. Kadangi jos 
susiklostė skirtingu laiku ir skirtingomis gamtinėmis 
sąlygomis, uolienų hidrogeologiniai parametrai, 
lemiantys vandeningųjų sluoksnių panaudojimo 
perspektyvas, yra skirtingi. 

Hidrogeologiniai parametrai – tai vandenį kau-
piančių uolienų filtracijos – k (m/d), vandens pra-
takumo – kM (m2/d), pjezolaidumo – a (m2/d) ir 
tampriosios vandengrąžos – µ, koeficientai. Juos 
būtina žinoti planinės geofiltracijos uždaviniams 
spręsti – požeminio vandens ištekliams vandenvietėse 
vertinti, sanitarinės apsaugos zonos skaičiavimams, 
taršos plitimo galimybių analizei ir kitais atvejais.

Hidrodinaminiuose skaičiavimuose tamprioji 
vandengrąža µ keičiama pjezolaidumo (lygio laidumo) 
koeficientu a, todėl atliekant praktinius skaičiavimus 
filtracijos, vandens pratakumo ir pjezolaidumo / lygio 
laidumo koeficientai, k, kM, a, yra pagrindiniai 
hidrodinaminių skaičiavimų parametrai.

Hidrogeologinių parametrų k, kM ir a vertės 
nustatomos grafoanalitiniais metodais, naudojant 
detalių hidrodinaminių bandymų duomenis ir 
pasitelkus Teiso lygtį, nusakančią nenuostovią 
geofiltraciją  neapribotame ir izoliuotame vande-
ningajame sluoksnyje (1):

 S = -Q/4 π kMEi(-r2/4at);          (1)

arba jos logaritminę aproksimaciją (2):                  

Gėlo vandens apytakos zonos hidrogeologiniai parametrai 
R. Giedraitis, Lietuvos geologijos tarnyba

Hydrogeological parameters of 
fresh groundwater circulation zone

On implementation of this project (2009–2010), hydrogeo-
logical data about the parameters of Lithuanian aquifers 
(coefficients of permeability k, m/day, transmissibility 
kM, m2/day, piezoconductivity a, m2/day and storativity 
μ) were collected from hydrogeological reports stored at the 
Geological Archive of the Lithuanian Geological Survey 
and digital data base.

Statistical analysis of these filtration parameters of the 
pre-Quaternary aquifers was performed and quartile values 
were established. Maps of transmissibility distribution at a 
scale 1:400 000 were compiled for these aquifers.

R. Giedraitis, 
Lithuanian Geological Survey

          S = -Q/4 π kMlg(2,25at/r2);           (2)

čia: Q – išpumpavimo iš gręžinio debitas, t – išpum-
pavimo laikas iki momento, kuriam skaičiuojama, r – ats-
tumas iki taško, kuriam skaičiuojama.

Esant vertikaliai požeminio vandens prietakai į 
vandeningąjį sluoksnį iš gretimų sluoksnių (B) ar 
eksploatuojantį sluoksnį papildomai maitinančios 
upės (Δ L) pažemėjimas išpumpavimo metu apskai-
čiuojamas pagal (3) lygtį:

S =
Q Ko(r*)

, r*= Br                        (3)
2 π kM

čia: Ko – antrojo laipsnio Beselio funkcija; B – 
pertekėjimo koeficientas; r* – atstumas iki taško, kuriam 
skaičiuojama.

Be to, hidrogeologinių parametrų k, kM vertės 
gali būti nustatomos analitiniais metodais, naudojant 
nuostovios arba kvazistacionarios filtracijos diupiuji 
formulę ar jos modifikacijas (4, 5):
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Nespūdiniam vandeningajam sluoksniui: 

k =
0,73QlgRiš/rg ;                          (4)
2(H–Sg) Sg

Spūdiniam vandeningajam sluoksniui:

     k = 0,366QlgRiš/rg ;                       (5)
mSg

čia: Q – išpumpavimo debitas; Riš  – išvestinis grę-žinio 
įtakos spindulys; rg – gręžinio spindulys; H – vandens 
stulpo aukštis gręžinyje; Sg – vandens lygio pažemėjimas 
gręžinyje išpumpavimo metu; m – vandeningojo sluoksnio 
storis.

Vandens pratakumo koeficiento skaičiavimams 
pastaruoju metu vis plačiau naudojama nuostovios 
filtracijos empirinė lygtis (6):
 kM = qA;                                        (6)

čia: q – savitasis gręžinio debitas (Q/Sg, l/s, m3/val, 
m3/d); A – empirinis koeficientas)

Empirinis koeficientas A gali būti skaičiuojamas 
naudojant lygtis:

gruntiniam vandeniui –

A =
0,73meflgRiš/rg ;                  (7)2(H - Sg) Sg

spūdiniam vandeniui – 

A = 0,73meflgRiš/rg ;                  (8)
m

čia: mef  – efektyvus vandeningojo sluoksnio storis.

Vandeningojo sluoksnio efektyvaus storio mef ir 
išvestinio gręžinio įtakos spindulio Riš nustatymas 
yra gana komplikuotas ir netikslus, todėl  prakti-
niuose skaičiavimuose tariama, kad empirinio koe-
ficiento A vertės yra tarp 100 ir 150.

Projekto vykdymo metu (2009–2010 m.) sukaupta 
ir įskaitmeninta informacija apie hidrogeologinius 
parametrus, nustatytus detalių hidrogeologinių 
tyrimų metu, ir iki šiolei rankraštinėse ataskai-
tose saugota LGT fonde. Pagal visų šalies teri-
torijoje esančių gręžinių išpumpavimo ir vandens 
statinio bei dinaminio vandens lygio matavimus, 
naudojant nuostovios filtracijos empirinę lygtį, 
apskaičiuotos vandens pratakumo koeficiento kM 
vertės. Skaičiuojant šiuo būdu gautas didžiausias 
informacijos kiekis, apimantis visą šalies teritoriją 
ir apibūdinantis visus vandeninguosius sluoksnius, 
išskiriamus tiek aktyvios, tiek sulėtintos apykaitos 
zonose. Informacijos, gautos grafoanalitiniais, nuo-
stovios filtracijos analitiniais ir empiriniu metodais, 
kiekių santykis yra 1:4:22.

Atlikta projekto vykdymo metu sudarytų šių 
vandeningųjų sluoksnių uolienų hidrogeologinių 
parametrų masyvų statistinė analizė (1–3 lentelė) bei 
sudaryti vandens pratakumo koeficiento kM verčių 
pasiskirstymo vandeninguosiuose sluoksniuose 
žemėlapiai rodo, kad jų vertės yra labai kaičios, o 
hidrogeologinių parametrų kaitos diapazonai yra 
platūs.
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Litologija
Lithology

K, m/d kM, m2/d a, m2/d μ

25% – 75%
max

25% – 75%
max

25% – 75%
max

25% – 75%
max

K
z–

M
z

E Įvairus smėlis
d.n. – d.n.

11,8
144–412

599
d.n. – d.n.

2,8*105

d.n. – d.n.
0,0057

K2
Kreida, kreidos 
mergelis, opoka

6,4–14,5
26,0

137–387
906

1,7*105–1,3*106

1,1*107
0,00024–0,00124

0,0054

K2cm+K1 Smėlis ir smiltainis
2,0–5,5

10,1
34–102

451
3,1*105–3,5*106

1,3*1011

0,00016–0,00084
0,00453

J3ox Smėlis ir smiltainis
1,5–2,6

3,2
15–38
326 d.n. d.n.

J2cl+J1 Smiltainis, dolomitas
1,67–3,3

5
31–71
182

1,3*105 – 7,1*105

1,6*106

0,000084–0,00034
0,00419

1 lentelė. Kainozojaus–mezozojaus vandeningųjų sluoksnių uolienų hidrogeologinių parametrų suvestinė lentelė
Table 1. Summary of hydrological parameters of Cainozoic–Mesozoic aquifers
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K, m/d kM, m2/d a, m2/d μ

25% – 75%
max

25% – 75%
max

25% – 75%
max

25% – 75%
max

Pz3

P Klintis
9,02–22,72

60,0
26–248
5010

1,41*105–2,9*106

6,9*108

0,000198–0,0022
0,0069

d3žg dolomitas d.n
51–186

824
3,8*105–6*106

2,25*1012

0,00009–0,00072
0,0062

d3st dolomitas
14,1–72,00

93,2
92–452
1923

7,2*105–1,5*107

1*108

0,000046–0,00047
0,00635
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K, m/d kM, m2/d a, m2/d μ

25% – 75%
max

25% – 75%
max

25% – 75%
max

25% – 75%
max

Pz2

d3įs-t dolomitas, 
mergelis, gipsas

6,53–33,5
113,4

40–282
3508

d.n.
3,2*105

d.n.
0,00124

d3kp-s dolomitas 3,01–11,87
32,46

34–180
1350

1,7*105–2,5*106

2,00*108
0,00011–0,00041

0,00056

d3šv-up Smėlis, 
smiltainis

10,0–14,2
31,58

41–208
1195

1,1*106–9,3*106

2,6*1022
0,00013–0,00043

0,00458

Be to, visų vandeningųjų sluoksnių išplitimo 
plotuose vyrauja hidrogeologinių parametrų vertės, 
mažesnės už jų imčių medianines vertes. Galima dary-
ti prielaidą, kad filtracinių parametrų vertės, didesnės 
už 75 proc. kvartilių vertes, sietinos su anomaliomis 
zonomis, kuriose vandeningųjų sluoksnių uolienos 
yra gerokai poringesnės, labiau kaverningos ar 
užkarstėjusios.

Projekto metu suformuoti ir susisteminti hidro-
geologinių parametrų masyvai galės būti naudojami 
praktiniams hidrogeologiniams uždaviniams – pože-
minio vandens ištekliams vertinti, ekogeologinėms 
problemoms ir kt. – spręsti analitiniais metodais ar 
naudojant kompiuterinį modeliavimą.

2 lentelė. Viršutinio paleozojaus vandeningųjų sluoksnių uolienų hidrogeologinių parametrų suvestinė lentelė
Table 2. Summary of hydrological parameters of the Upper Paleozoic aquifers

3 lentelė. Vidurinio paleozojaus vandeningųjų sluoksnių uolienų hidrogeologinių parametrų suvestinė lentelė
Table 3. Summary of hydrological parameters of Middle Paleozoic aquifers
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Data Base of groundwater resources

The project „Formation of database of groundwater 
resources“ was continued in 2010. The Underground 
Register was appended by 95 new groundwater bodies. 
Totally register incorporates 1670 waterworks (Fig.).

In 2010, following “An approval order of explored 
groundwater resources (except industrial)”, confirmed 
by order of Director of Lithuanian Geological Survey 
(Valstybės žinios. 2005, No 106-3934), 52 tasks of 

2010 metais buvo tęsiamas projektas „Požeminio 
vandens telkinių dB formavimas“, pradėtas pildyti 
dar 2001 metais. Žemės gelmių registro informacinės 
sistemos požeminio vandens išteklių dalis naujomis 
vandenvietėmis kasmet pasipildydavo įvairiai: nuo 
21 vandenvietės 2001 metais iki 265 vandenviečių 
2006 metais. 2010 metais požeminio vandens išteklių 
dalyje įvesti 95 nauji telkiniai ir metų pabaigoje Žemės 
gelmių registre įregistruota 1670 vandenviečių 
(pav.).

Požeminio vandens telkinių duomenų bazė
A. Šimkovič, Lietuvos geologijos tarnyba

groundwater resources evaluation were considered and ap-
proved and groundwater resources were approved for 160 
waterworks. In 2010, the approved groundwater resources 
amounted to 26.71 thousand m3/day. In 2010, in compli-
ance with the Hygienic Standard of Lithuania HN 44:2006 
“Evaluation and supervision of waterworks sanitary 
protection zone” (Valstybės žinios. 2006, No 81-3217), 
sanitary protection zones (SPZ) of 152 waterworks and 
special SPZ schemes of 7 waterworks were registered.

A. Šimkovič,
Lithuanian Geological Survey

Vadovaujantis Lietuvos aplinkos norminiu do-
kumentu LANd 4-99 „Gręžinių vandeniui tiekti ir 
vandens šiluminei energijai vartoti projektavimo, 
konservavimo bei likvidavimo tvarka“ (Valstybės žinios. 
1999, Nr. 112-3263; Valstybės žinios. 2008, Nr. 144-5800; 
Valstybės žinios. 2009, Nr. 145-6457), vandenvietes 
leidžiama naudoti „tik nustatyta tvarka aprobavus 
išteklius ir nustatyta tvarka įsteigus ir įregistravus 
sanitarinę apsaugos zoną“ (321 punktas).

Vadovaujantis Ištirtų požeminio vandens (išskyrus 
pramoninį) išteklių aprobavimo tvarka, patvirtinta 
Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus 2005 m. 
rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 1-101 (Valstybės žinios. 
2005, Nr. 106-3934), 2010 metais išnagrinėti ir pa-
tvirtinti 52 požeminio vandens išteklių įvertinimo dar-
bai, aprobuoti 160 vandenviečių požeminio vandens 
ištekliai. Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus 
įsakymai dėl vandenviečių išteklių aprobavimo ir 
įrašymo Žemės gelmių registro Žemės gelmių 

Pav. Vandenviečių registravimas Žemės gelmių registre Fig. Registration of waterworks
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išteklių dalyje paskelbti Lietuvos geologijos tarnybos 
interneto svetainėje (http://www.lgt.lt). Aprobuotų 
požeminio vandens išteklių kiekis 2010 metais buvo 
26,71 tūkst. m³ per parą.

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 
44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų 

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir Rusijos fede-
racijos bendradarbiavimo komisijos aplinkos apsau-
gos srityje (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2009-11-09 įsakymas Nr. d1-662) 2009 metų gruodžio 
10 dienos pasitarimo protokolą, 2010 metų kovo 3 die-
ną buvo pasirašyta požeminio vandens monitoringo 
programa ir Lietuvos geologijos tarnybos ir Kalinin-
grado srities Žemės gelmių naudojimo valdybos 
bendradarbiavimo sutartis.

Monitoringo programa skirta įvertinti ir stebėti 
gėlo požeminio vandens išteklių būklę, nustatyti 
požeminio vandens kokybę ir kitimo tendencijas, gau-
ti reprezentatyvią informaciją apie gerti 
naudojamo požeminio vandens išteklių 
kiekybinę ir kokybinę būklę. Monito-
ringas vykdomas 10–15 km pločio juos-
toje abipus valstybinės sienos ir apima 
pagrindinių vandeningųjų horizontų 
kokybės ir kiekybės stebėjimus.

Požeminio vandens monitoringas Lietuvos ir Kaliningrado 
srities pasienyje

J. Kriukaitė, Lietuvos geologijos tarnyba

Pav. Požeminio vandens monitoringas 
Lietuvos Respublikos ir Kaliningrado 
srities pasienio zonoje: 1–3 – vandeningasis sluoksnis: 
1 – gruntinis, 2 – kvartero spūdinis, 3 – priekvartero spū-
dinis, 4 – pasienio monitoringo riba

Groundwater monitoring in the 
Lithuanian–Kaliningrad cross-border 
area

Groundwater monitoring in the Lithuanian–Kaliningrad 
cross-border area started in 2010. Groundwater monito-
ring is executed as a part of State Environmental moni-
toring program.

The monitoring program has been designed to assess 
and monitor the status of fresh groundwater resources, 
establish the quality and change trends of groundwater 

nustatymas ir priežiūra“ (Valstybės žinios. 2006, 
Nr. 81-3217), 2010 metais Žemės gelmių registre 
įrašytos 152 vandenviečių sanitarinės apsaugos 
zonos, įregistruoti septynių vandenviečių sanitarinių 
apsaugos zonų specialieji planai. 

Fig. The network of groundwater monitoring in the Lithua-
nian–Kaliningrad cross-border area: 1–3 groundwater aquifers: 
1 – shallow, 2 – Quaternary confined, 3 – pre-Quaternary confined, 
4 – boundary of monitoring in the cross-border area
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Monitoringo gręžinių tinklas pasienio ruože Lie-
tuvos pusėje apima valstybinio požeminio vandens 
monitoringo gręžinius (19 gręžinių), kurie įrengti į 
gruntinį vandeningąjį horizontą (9 gręžiniai), kvartero 
spūdinį vandeningąjį horizontą (3 gręžiniai), kreidos 
vandeningąjį horizontą (7 gręžiniai). Šešiuose grun-
tinio vandens gręžiniuose matuojamas vandens lygis 
kartą per dieną, kituose – kartą per metus. Požeminio 
vandens mėginiai iš šešiolikos gręžinių buvo paimti 
rugpjūčio mėnesį, laboratorijoje atlikta bendrosios 
cheminės sudėties ir mikroelementų analizė.

Monitoringo gręžinių tinklas pasienio ruože Kali-
ningrado srityje apima 13 gręžinių, iš kurių septyni 
įrengti į gruntinį vandeningąjį horizontą, vienas į kvar-
tero spūdinį ir penki į kreidos vandeningąjį horizontą. 
dešimtyje gręžinių vandens lygis matuotas du kartus 
per mėnesį. Iš dviejų gręžinių paimti vandens mėginiai 
bendrajai cheminei vandens sudėčiai nustatyti, taip 
pat atlikta viena naftos produktų ir viena fenolių 
analizė.

Numatyta, kad monitoringas bus tęsiamas ir 
kasmet keičiamasi informacija, teikiamos bendros 
išvados apie požeminio vandens – svarbiausio geria-
mojo vandens šaltinio – būklę.

Parengti bendri stebimos teritorijos žemėlapiai ir 
2010 metų informacinis biuletenis. LGT tinklalapyje 
teikiama informacija apie monitoringo teritoriją, ste-
bėjimų tinklą, rezultatus ir planus (http://www.lgt.
lt/index.php?page=88).

Lietuvos ir Lenkijos pasienio monitoringas – Lietuvos 
požeminio vandens monitoringo tinklo sudedamoji 
dalis – pradėtas 1994 metais ir tebetęsiamas. Monito-
ringo gręžinių tinklas pasienio ruože Lenkijoje apima 
15 postų, Lietuvos pusėje – 15 monitoringo postų, 
kuriuos sudaro valstybinio požeminio vandens 
monitoringo gręžiniai (20 gręžinių), įrengti į gruntinį 
vandeningąjį horizontą (5 gręžiniai), kvartero spūdinį 
vandeningąjį horizontą (13 gręžinių), paleogeno 
ir kreidos vandeninguosius horizontus (po vieną 
stebėjimo gręžinį). 

Požeminio vandens monitoringas Lietuvos ir Lenkijos 
pasienyje

J. Kriukaitė, Lietuvos geologijos tarnyba

and obtain representative information on the qualitative 
and quantitative status of drinking groundwater resources. 
The monitoring is conducted in a 10–15 km wide zone on 
either side of the state frontier and it embraces the monitor-
ing of the quality and quantity of the main aquifers.

In the Lithuania part, it takes 19 national groundwater 
monitoring wells, arranged in the shallow groundwater 
(9 wells), Quaternary confined aquifer (3 wells) and Cre-
taceous aquifers (7 wells). Groundwater levels have been 
measured daily by automatic data loggers in six shallow 
groundwater wells. In other wells, the groundwater levels 
have been measured once a year. Groundwater sampling 
and analysis of chemical composition have been performed 
in sixteen wells.

In the Kaliningrad part, it takes 13 groundwater moni-
toring wells, arranged in the shallow groundwater (7 wells), 
Quaternary confined aquifer (1 well) and Cretaceous aqui-
fers (5 wells). Groundwater levels have been measured five 
times per month in ten groundwater wells. Groundwater 
sampling and analysis of main chemical composition have 
been performed in two wells.

The information is exchanged and general conclusions 
on the status of groundwater – the basic source of drinking 
water – are provided on an annual basis.

Aggregated maps of the territory subject to monitor-
ing have been drawn and the newsletter for 2010 has 
been developed. The website of the Lithuanian Geological 
Survey provides information on the territory subject to 
monitoring, monitoring network and results.

J. Kriukaitė, 
Lithuanian Geological Survey

Groundwater monitoring in the 
Lithuanian–Polish cross-border 
area

Groundwater monitoring in the Lithuanian–Polish cross-
-border area started in 1994. It is executed as a part of 
State Environmental Monitoring Program.

Groundwater monitoring observations and surveys 
in the national network include measurements of the 
groundwater level and hydrogeochemical analyses.
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Pav. Požeminio vandens monitoringas Lietuvos ir Lenkijos 
pasienio zonoje

Monitoringo programoje daugiausia dėmesio 
skiriama įvertinti ir stebėti gėlo požeminio vandens 
išteklių būklę, nustatyti požeminio vandens kokybę 
ir kitimo tendencijas.

2010 metais pasienio zonoje Lietuvoje buvo 
paimti požeminio vandens mėginiai iš 10 stebimų 
gręžinių, juose atlikti bendrosios cheminės sudėties 
(pagrindiniai anijonai ir katijonai, sausoji liekana, 
bendrasis kietumas, permanganato skaičius, chemi-
nis deguonies sunaudojimas), biogeninių elementų 
(mineralinis ir organinis fosforas, mineralinis ir 
organinis azotas) ir mikrokomponentų (As, cd, cr, 
cu, Mn, Ni, Pb, Sr, Zn) tyrimai. Monitoringo meto-
dikai ir laboratoriniams tyrimams suderinti kartu 
su Lenkijos valstybinio geologijos instituto darbuo-
tojais buvo vykdomi bendri lauko darbai, apsikeista 
mėginiais (po tris mėginius iš Lietuvos ir Lenkijos), 
atlikti kontroliniai laboratoriniai tyrimai.

Fig. Network of the groundwater monitoring in the 
Lithuanian–Polish cross-border area

In the Polish part, the monitoring network includes 
15 stations and in the Lithuanian part it takes 15 stations 
composed of 20 national groundwater monitoring wells, 
arranged in the shallow groundwater (5 wells), Quaternary 
confined aquifer (13 wells), and Palaeogen and Cretaceous 
aquifers (1 wells in each). 

The main purpose of the monitoring programme is to 
evaluate and monitor the fresh groundwater resource status 
and to establish the groundwater quality and its variation 
tendencies. In 2010, samples were taken from 10 wells in 
the Lithuanian border zone. They were analysed for com-
mon ions, dry residue, total hardness, chemical oxygen 
demand (COD), amount of biogenic elements (mineral 
and organic phosphorus, mineral and organic nitrogen) 
and trace elements (As, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sr, Zn).  
For harmonization of monitoring methodology and labora-
tory examination, joint field investigations were carried 
out together with the Polish State Geological Institute. 
Samples were exchanged (3 samples from Lithuania and 3 
from Poland) and control laboratory investigations were 
performed. 

J. Kriukaitė, 
Lithuanian Geological Survey 



44 2010 METAIS BAIGTŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ PROJEKTŲ REZULTATAI
RESULTS Of PROJEcTS cOMPLETEd IN 2010

Seminaro Druskininkuose (2010 11 24–26) daly-
viai „Druskininkų Rasa“ gamybos ceche

Workshop (2010-11-24) participants in the pro-
duction department of “Druskininkai  Rasa”

Seminaro  „Bendradarbiavimo pasienio regionuose 
su Rusija, Latvija ir Lenkija būklė ir perspektyvos“ 
Druskininkuose metu (2010 11 24–26) (iš kairės) LGT 
direktoriaus pavaduotojas J. Satkūnas, Lenkijos vals-
tybinio geologijos instituto specialistas T. Nałęcz ir 
Kaliningrado srities Žemės gelmių naudojimo valdy-
bos viršininkas V. Panovas 

At the Workshop “The status and prospect of coopera-
tion in the cross-border regions with Russia, Latvia 
and Poland“ (24–26 11 2010)(from left) LGT Deputy 
Director J.  Satkūnas, specialist of Polish State Geo-
logical Institute T. Nałęcz and Head of the Kaliningrad 
Branch of the Use of the Underground V. Panov

2009–2010 metais vykdytas projektas „Galimos 
žemės gelmių taršos objektų, esančių vandenviečių 
sanitarinės apsaugos zonose, pavojingumo pože-
minio vandens kokybei vertinimas“. Šio darbo tikslas 
buvo apibendrinti kitų šalių patirtį vertinant taršą 
ir pasiūlyti principus, kuriais vadovaujantis būtų 
galima vertinti taršos židinių, esančių vandenviečių 
sanitarinės apsaugos zonose, galimą poveikį geria-
mojo vandens šaltiniams.

Potencialių taršos židinių poveikis vandenviečių 
sanitarinės apsaugos zonoms

J. Šugalskienė, K. Kadūnas, Lietuvos geologijos tarnyba

Impact of pollution sources situated 
in waterworks sanitary protection 
zones (SPZ) on the quality of drink-
ing water 

The project “Impact of pollution sources situated in wa-
terworks sanitary protection zones (SPZ) on the quality 
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Iki 2009 metų pabaigos įregistruotas 1601 gėlo ir mi-
neralinio požeminio vandens telkinys (vandenvietės). 
Iš jų 661 telkiniui pagal Lietuvos higienos normą HN 
44:2006 yra išskirtos arba apskaičiuotos sanitarinės 
apsaugos zonos (toliau SAZ) ir 20-čiai vandenviečių 
SAZ yra įsteigtos ir patvirtintos specialiojo teritorijų 
planavimo dokumentuose. Bendras visų Lietuvos 
teritorijoje išskirtų ir apskaičiuotų vandenviečių SAZ 
juostų plotas 1909,186 km².

Projektą vykdant į Geologinės aplinkos poten-
cialių taršos židinių posistemį buvo suvesti 4475 
anketiniai duomenys apie 4138 potencialius taršos 
židinius (toliau PTŽ).

dauguma taršos židinių buvo inventorizuoti 
LGT specialistų lauko darbų metu, vykdant ilgalaikį 
projektą „Potencialių geologinės aplinkos taršos židinių 
informacinės sistemos pildymas“ bei vykdant ES Sanglau-
dos fondo finansuojamą projektą „Užterštų teritorijų 
poveikio vertinimas“ (vykdytojas UAB „Grota“). Kita 
informacijos dalis buvo surinkta šio projekto vykdymo 
lauko darbų metu (PTŽ inventorizacija atlikta Utenos ir 
Marijampolės apskričių, Šalčininkų bei Prienų rajonų 
vandenviečių SAZ) bei iš potencialių geologinės aplinkos 
taršos židinių inventorizavimo anketų (deklaracijų).

Sukaupta informacija apie 1306 PTŽ, esančius 
vandenviečių SAZ. Iš jų: 190 PTŽ patenka į vandenviečių 
SAZ, įsteigtas ir įregistruotas Žemės gelmių registre, 
ir 1116 PTŽ – hidrogeologiškai nustatytose pagal SAZ 
projektus. Įvairiose SAZ apribojimų juostose buvo in-
ventorizuotas 901 pramonės, energetikos, transporto ir 
paslaugų objektas, 356 teršiančių medžiagų kaupimo 
ir regeneravimo objektai, 48 gyvulininkystės objektai 
ir viena teršiančių medžiagų avarinių išsipylimų vieta. 
Pagal objektų būklę: 977 objektai buvo veikiantys, 
21 objektas – rekonstruotas, 172 objektai – nevei-
kiantys, 77 objektai – sugriauti, viena – gaisravietė ir 
21 objektas – rekultivuotas.

PTŽ skaičius, patenkantis į vandenviečių SAZ 
juostas, pasiskirsto taip: 1-oje juostoje inventorizuoti 
7 PTŽ, 2-oje – 44, 3-ioje – 251, 3A – 274, 3B – 728 ir 
50 m juostoje – du.

Pagal potencialių taršos židinių preliminaraus 
pavojingumo vertinimo inventorizacijos metu meto-
diką, kiekvienam PTŽ apskaičiuotas preliminarus 
pavojingumas. Vandenviečių SAZ ypač didelis pa-
vojus požeminiam vandeniui apskaičiuotas 163 PTŽ, 
didelis – 310, vidutinis – 832 ir nežymus – vieno.

Ūkio subjektų požeminio vandens monitoringas 
vykdomas 276 vandenviečių SAZ, o požeminio 
vandens monitoringo gręžinių skaičius, patenkantis 
į vandenviečių SAZ, yra 708. Iš jų: vandenviečių 

drinking water” was carried out in 2009–2010. The aim 
of this project was to summarise the experience of other 
countries on evaluation of pollution and to propose prin-
ciples for evaluation of the impact of pollution sources on 
drinking water quality.

By the end of 2009, 1601 waterworks of the fresh and 
mineral groundwater had been registered. According to the 
Lithuania Hygienic Standard, sanitary protection zones 
(SPZ) were delineated or calculated for 661 waterworks. 
For 20 waterworks, the SPZ were established and vali-
dated by special territorial planning documentation. The 
total area of established and validated SPZ of waterworks 
amounts to 1909.186 km2. 

During the implementation of the Project, 4475 
questionnaire data about 4138 potential pollution sources 
(PPS) were entered in the subsystem “Geological environ-
ment pollution sources”. The subsystem contains PPS 
data about 1306 waterworks: 190 PPS are determined 
in SPZ included in the Register of Subsurface and 1116 
PPS in the hydrogeologically determined SPZ. In the 
different SPZ restriction zones, 901 industrial, energy, 
transport and service objects, 356 objects of contaminants 
accumulation and regeneration, 48 animal husbandry ob-
jects and 1 emergency spill of pollutants were inventoried. 
Groundwater monitoring of economic entities was carried 
out in 276 objects including 708 monitoring wells. The 
most intensive groundwater monitoring was carried out 
at the gas-stations and oil product storages.  

According to the summarized monitoring data and 
modelling results, the vulnerable to pollution (III 
group) waterworks are mainly exposed to pollution 
in the objects situated in SPZ III and II. By modelling, 
it was determined that under urban impact 25–50% of 
pollutants can reach the drinking water supply wells. The 
modelling results proved that waterworks belonging to 
semi- vulnerable (IIb) group are quite well protected 
from pollution that can occur on the land surface. Also 
the modelling results showed that aquifers used for wa-
ter supply can be affected by pollution only to negligible 
extent: only 0.06–1% of contaminants from the shallow 
groundwater can reach the used aquifers.

It is expected that the results of the study will be used 
for improvement of legislation regulating requirements for 
delineation of well fields protection zones and limitation 
of activities in them.

J. Šugalskienė, K. Kadūnas,
Lithuanian Geological Survey
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SAZ, įsteigtose ir įregistruotose Žemės gelmių re-
gistre, monitoringas vykdomas 55 objektuose (128 
gręžiniai), o vandenviečių SAZ, hidrogeologiškai 
nustatytose pagal SAZ projektus – 221 (580 gręžinių). 
Ūkio subjektų požeminio vandens monitoringas ak-
tyviausiai vykdomas degalinėse ir naftos produktų 
saugyklose (naftos bazėse).

Siekiant įvertinti ūkinės veiklos objektų, esančių 
vandenviečių sanitarinės apsaugos zonose, poveikį 
požeminio vandens kokybei, buvo vertinami požeminio 
vandens monitoringo vandenvietėse duomenys, juos 
lyginant su technogeninės situacijos kaita vandenvietės 
SAZ. Išanalizuota LGT Geologijos fonde saugomose 
ataskaitose pateikta informacija apie taršos židinių 
poveikio vandens kokybei modeliavimo rezultatai.

Apibendrinus turimus monitoringo duomenis ir 
modeliavimo rezultatus nustatyta, kad atvirų (III) 
vandenviečių grupei priskiriamos vandenvietės yra la-
biausiai pažeidžiamos vandens taršos objektų, esančių 
jų III ir II sanitarinės apsaugos juostose. Modeliuojant 
nustatyta, kad dėl miestų poveikio apie 25–50 proc. 
teršiančių medžiagų gali patekti į geriamojo vandens 
tiekimo gręžinius. Todėl kyla grėsmė viešai tiekiamo 
geriamojo vandens saugai. Atskiri sutelktosios taršos 
židiniai, esantys vandenvietės SAZ, jeigu jie ilgą laiką 
nėra tvarkomi, kaip rodo modeliavimo duomenys, 
taip pat gali kelti grėsmę vandenvietei. Įrengiant 
naujas vandenvietes neapsaugotuose nuo taršos 
vandeninguose sluoksniuose, reikėtų atsižvelgti į jų 
vietos parinkimą, siekiant išvengti galimo neigiamo 
ūkinės veiklos poveikio. Veikiančioms šios grupės 

vandenvietėms reikėtų nustatyti griežtesnius reika-
lavimus ūkinės veiklos plėtrai vandenvietės SAZ ir 
požeminio vandens monitoringui.

Modeliuojant atliktas kiekybinis taršos židinių 
poveikio geriamojo vandens kokybei vertinimas 
rodo, kad pusiau atvirų (IIb) vandenviečių grupei 
priskiriamos vandenvietės yra pakankamai gerai ap-
saugotos nuo taršos objektų, esančių jų III sanitarinės 
apsaugos juostoje. Modeliuojant nustatyta, kad į 
eksploatuojamus vandeninguosius sluoksnius per 
vandenvietės eksploatacijos laikotarpį gali patekti 
tik 0,06–1 proc. teršiančių medžiagų, patenkančių 
iš gruntinio vandeningojo sluoksnio, kuris užterštas 
žemės paviršiuje esančio taršos židinio. Tokį rezultatą 
patvirtina ir ilgamečio monitoringo duomenys.

Uždaroms I grupės vandenvietėms, kadangi 
jų eksploatacijos metu nesusidaro kaptažo sričių 
gruntiniame vandeningajame sluoksnyje (gruntinis 
vanduo neturi hidraulinio ryšio su eksploatuojamu 
vandeninguoju sluoksniu), taršos židinių poveikis 
nebuvo vertintas, nes jo negali būti.

Atsižvelgiant į ataskaitoje pateiktą analizę ir sie-
kiant tobulinti vandenviečių apsaugos zonų nustatymą 
reglamentuojančius teisės aktus, būtų galima apsvarstyti 
šiuos klausimus: (a) ar tikslinga nustatyti II ir III apsau-
gos juostas I grupės vandenvietėms; (b) ar tikslinga nu-
statyti III apsaugos juostas II grupės vandenvietėms; (c) 
ar pakankamai reglamentuojama ūkinė veikla III grupės 
vandenviečių SAZ, ar pakankamas stebimų rodiklių 
skaičius vykdant požeminio vandens monitoringą tokio-
se vandenvietėse.

Geologinės aplinkos potencialių taršos židinių posistemis
J. Šugalskienė, R. Radienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Vykdant ilgalaikį Lietuvos geologijos tarnybos 
(LGT) projektą „Geologinės aplinkos taršos židinių 
duomenų bazės pildymas“ 2010 metais į Geologinės 
aplinkos potencialių taršos židinių posistemį suvesti 
362 anketiniai duomenys apie 280 potencialių taršos 
židinių (PTŽ).

dauguma duomenų suvesta vykdant projektą 
„Galimos žemės gelmių taršos objektų, esančių van-
denviečių sanitarinės apsaugos zonose, pavojingumo 
požeminio vandens kokybei vertinimas“.

Geoinformation system of potential 
pollution sources

During the Project „Filing the information system of 
geological environment contamination sources“, the 
information about 280 potential contamination sources 
were transferred into the database. 

The biggest part of the data was collected within the 
project “Estimation of Risks to Groundwater Quality of 
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Kita dalis duomenų gauta vykdant LGT direkto-
riaus įsakymą „dėl Pavojingų medžiagų išleidimo į 
požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos 
rinkimo tvarkos patvirtinimo“ (Valstybės žinios. 
2003, Nr. 17-770). Geologinės aplinkos taršos židinių 
duomenų bazė pildoma duomenimis iš pateikiamų 
potencialių geologinės aplinkos taršos židinių inven-
torizavimo anketų (deklaracijų).

2010 metais gautos 74 potencialių geologinės 
aplinkos taršos židinių inventorizavimo anketos 
(deklaracijos). 

Geologinės aplinkos taršos židinių posistemyje 
(iki 2010 metų gruodžio 30 dienos) sukaupta 12 192 
anketiniai duomenys apie 11 085 PTŽ (pav.). Iš jų: 
5442 objektai buvo veikiantys, 234 rekonstruoti, 
2452 neveikiantys, 2568 sugriauti, 26 gaisravietės, 
359 rekultivuoti ir trys kitos būklės.

Pirmajam tipui – pramonės, energetikos, trans-
porto ir paslaugų objektai – priskirta 4514 PTŽ: 35 
asfaltbetonio bazės, 188 autoservisai, 754 degalinės, 
14 depo, 2 elektrinės, 211 gamybos cechų, 178 
garažai, 42 karinės teritorijos, 287 katilinės, 1076 
naftos bazės, 209 plovyklos, 36 skerdyklos ir 1482 
technikos kiemai.

Antrajam tipui – teršiančių medžiagų kaupimo 
ir regeneravimo objektai – priskirta 4054 PTŽ: 125 
automobilių demontavimo aikštelės, 33 filtracijos 
laukai, 104 gyvulių laidojimo vietos, 21 laistymo 
laukas, 239 rezervuarai, 1716 sandėlių, 231 saugojimo 
aikštelė, 873 sąvartynai, 7 užteršto grunto regene-
ravimo aikštelės ir 705 valymo įrenginiai.

Trečiajam tipui – gyvulininkystės objektai – 
priskirta 2514 PTŽ: 11 avidžių, 2057 galvijų fermos, 
374 kiaulidės, 52 paukštynai, 11 žirgynų ir 9 žvėrelių 
fermos.

Ketvirtam tipui – teršiančių medžiagų avarinių 
išsipylimų vietos – priskirti trys PTŽ: vienas –  
buitinių-gamybinių nuotekų kanalizacijos vamz-
dynuose, vienas – geležinkelyje, vienas – nuotekų 
kolektoriuose.

Įgyvendinant projektą „Nacionalinės geologinės 
informacijos sistemos išvystymas“ buvo atliktas 
Valstybinės geologijos informacinės sistemos 
Potencialių taršos židinių posistemio išplėtimas ir 
paruoštos IS funkcijos automatizuotam potencialių 
taršos židinių pavojingumo aplinkai vertinimui at-
likti bei sukurtos galbūt užterštų ir užterštų teritorijų 
ekogeologinių tyrimų duomenų tvarkymo dB 
struktūros ir aplinkos.

Šiems duomenims skelbti visuomenei paruoštas 
dinaminis žemėlapis „EKO tyrimai“. Jame numatyta 
teikti informaciją apie tirtas teritorijas ir objektus 

Potential Contamination Sources in Sanitary Protection 
Zones of well fields”, another part was collected from 
questionnaires (declarations) of potential contamination 
sources of geological environment.

The total number of questionnaires stored in the infor-
mation system is 12192. The system contains information 
about 110856 potential pollution sources: 5442 operating, 
2452 not operating, 234 reconstructed, 2568 demolished, 
26 fire-damaged, 359 regenerated and 3 in other state.

4514 sources were subsumed in the group of the first 
type sources: industrial, energy, transportation and 
service objects. 4054 sources were subsumed in the group 
of the second type: facilities of storage and recovery of 
pollutants. 2514 sources were subsumed in the group of 
the third type sources: livestock facilities. Three sources 
were subsumed in the group of fourth type: pollutants in 
emergency spill sites.

In 2008, software was created and installed im-
proving the performance of “Potential contamination 
sources” (PCS) subsystem. The database was amended 
and functions and applications were created designed for 
the input and run-through of the information necessary 
for ranking of the risk of PCS. Data templates about the 
environmental safety of potential contamination sources 
were prepared for presentation in the LGT website and 
for printing reports.

The developed ecogeological investigations data ad-
ministration and the new data input and administration 
applications will facilitate processing, search for and 
review of spatial and attributive data of ecogeological 
investigations. The input and processing of the new data 
are linked with the data provided in the Address Registry, 
Underground Registry Boreholes Research, and GEOLIS 
sub-systems “Bibliography” and “Groundwater monitor-
ing”. For convenience of data managers, functions for 
search for spatial objects, calculation of samples, etc. were 
developed.

The accumulated data will be available not only in the 
LGT website but also in the maps segment of GEOLIS by 
address: http:/www.lgt.lt/zemelap/.

J. Šugalskienė, R. Radienė, 
Lithuanian Geological Survey
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Ūkio subjektų poveikio požeminiam vandeniui mo-
nitoringas vykdomas siekiant nustatyti ūkio subjektų 
taršos šaltinių išmetamų teršalų kiekį ir ūkinės 
veiklos poveikį gamtinei aplinkai ir užtikrinti jų su-
keliamos taršos ar kito neigiamo poveikio mažinimą. 
Požeminio vandens monitoringas yra privalomas 
požeminio vandens vartotojams (vandenvietėms, 
imančioms daugiau kaip 100 m3/d) ir ūkinės veiklos 

Ūkio subjektų – potencialių teršėjų, požeminio vandens 
monitoringo ir ekogeologinių tyrimų apžvalga 

R. Radienė, J. Arustienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Overview of groundwater monito-
ring and ecogeological investigations 
of potential polluters

Environmental monitoring in the territories of economic 
entities – potential polluters – is performed seeking to 
assess the discharge of pollutants and the impact they pro-
duce on the environment as well as to choose the relevant 

(teritorijos padėtis, plotas, ribos, objekto tipas, 
adresas), atlikto tyrimo duomenis (vykdytojas, 
užsakovas, laikotarpis), objekte esamus potencialius 
taršos židinius (tipas, preliminaraus pavojingumo 
aplinkai vertinimo rezultatai), objekte atliktus geo-
cheminius ir hidrocheminius tyrimus bei galutines 
išvadas apie teritorijos būklę bei reikalingas taikyti 
aplinkosaugos priemones.

Visuomenei paruoštas dinaminis žemėlapis „EKO 
tyrimai“ bus pasiekiamas adresu http://www.lgt.

Pav. Taršos židinių išsidėstymo schema (2010-12-30)

lt/zemelap/. Šis žemėlapis dėl informacijos stokos 
kol kas matomas tik vidiniams (intranet) naudoto-
jams. Lietuvos geologijos tarnybos Geologiniame 
fonde saugoma informacija apie maždaug 500 galbūt 
užterštų, užterštų ar jau sutvarkytų teritorijų, kurių 
tyrimų duomenis planuojama dėti į informacinę 
sistemą. dabar posistemyje „Ekogeologiniai tyrimai ir 
darbai“ įvesta keturiolikos ištirtų teritorijų duomenys, 
o iš jų dinaminiame žemėlapyje „EKO tyrimai“ 
pateikta 10 teritorijų informacija.

Fig. Distribution scheme of contamination sources                    
        (30-12-2010)
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vykdytojams, kurie patenka į potencialių teršėjų 
sąrašą. Požeminio vandens monitoringas vykdomas 
pagal kiekvienam ūkio subjektui penkeriems metams 
parengtą individualią monitoringo programą, kuria 
raštu derina Lietuvos geologijos tarnyba (LGT) ir 
regionų aplinkos apsaugos departamentai. Stebėjimų 
rezultatai teikiami Lietuvos geologijos tarnybai ir kau-
piami Požeminio vandens informacinėje sistemoje.

2010 metais LGT suderino 68 vandenviečių ir 
170 potencialių taršos objektų poveikio požeminiam 
vandeniui monitoringo programas. dauguma iš šių 
programų yra tęstinės – 150 objektų monitoringas 
vykdomas jau 5–10 metų. Parengtos naujos 38 objektų 
monitoringo programos. 

Iš viso 2010 metais monitoringas buvo vykdo-
mas 895 potencialios taršos objektuose. dauguma 
objektų – degalinės – 564 ir 86 naftos produktų sau-
gyklos. Pertvarkius atliekų surinkimo ir saugojimo 
sistemą Lietuvoje buvo įkurti atliekų tvarkymo centrai, 
kuriems priskirtose teritorijose sutvarkyti šiukšlynai 
ir uždaryti rajoniniai sąvartynai, vietoj jų įrengta 10 
regioninių atliekų sąvartynų. Uždarant rajoninius 
sąvartynus buvo atliekami ekogeologiniai tyrimai 
ir įrengtos arba reorganizuotos požeminio vandens 
monitoringo sistemos. dabar vykdomas 76 sąvartynų 
aplinkos monitoringas. Per paskutinius kelis metus 
padvigubėjo žemės ūkio veiklos objektų, vykdančių 
požeminio vandens monitoringą; 2006 metais buvo 
41 objektas, 2010 metais – 82 objektai.

2010-aisiais buvo atlikta 217 ekogeologinių tyri-
mų ir užterštų teritorijų tvarkymo darbų. Iš jų 180 
preliminarūs ekogeologiniai tyrimai, 29 detalūs 
ekogeologiniai tyrimai, du papildomi tyrimai ir šeši 
užterštų teritorijų tvarkymo darbai. daugiausiai, 
kaip ir prieš tai buvusiais metais, atlikta preliminarių 
ekogeologinių tyrimų, nes tai pirmas žingsnis sie-
kiant išsiaiškinti, ar galbūt užteršta teritorija yra iš 
tikrųjų užteršta ir ar reikalinga taikyti tolesnius 
žingsnius – vykdyti detaliuosius ekogeologinius 
tyrimus ar atlikti teritorijos tvarkymo darbus. 

Analizuojant galbūt užterštų objektų tyrimo 
ataskaitas matyti, kad 2010 metais dažniausiai 
tiriami objektai buvo naftos produktais užterštos 
teritorijos – degalinės, kuro bazės, pesticidų sandėliai 
ir sąvartynai. 

didžiąją dalį preliminarių ekogeologinių tyrimų – 
šimto objektų sudarė LGT vykdomo projekto „Už-
terštų teritorijų poveikio vertinimas“ metu atlikti 
preliminarūs ekogeologiniai tyrimai. Pagal šį projektą 
atlikti preliminarūs ekogeologiniai tyrimai išskirtinai 
tik valstybinėje žemėje esančiose teritorijose. Tai 
apleisti, seniai nutraukę savo veiklą bešeimininkiai 
objektai, kurie darko kraštovaizdį bei dauguma iš jų 

environmental measures for mitigation of their negative 
impact. Groundwater monitoring is obligatory for ground-
water users (wellfields extracting more than 100 m3/d) and 
economic entities which are listed as potential polluters. 
Groundwater monitoring is executed based on individual 
monitoring programs prepared for the period of 5 years, 
which are approved by representatives of the Lithuanian 
Geological Survey and Regional Environmental Depart-
ments. All groundwater monitoring data are provided 
to the Lithuanian Geological Survey and stored in the 
Geological Information System.

In 2010, groundwater monitoring programs were 
approved for 68 wellfields and 170 potential polluters. 
Most of these programs are continued: in 150 entities, 
the groundwater monitoring already has been conducted 
for 5–10 years. New groundwater monitoring programs 
were prepared for 38 entities. 

Groundwater monitoring in 2010 was conducted in 
895 potential pollution sites. Petrol stations (564) and 
oil storages (86) compose the biggest part. During the 
last years, the Lithuanian waste management system 
was transformed, old landfills were closed and 10 new 
regional centres were installed. Groundwater monitoring 
networks were installed in the environment of 76 former 
landfills. During the last few years, the number of agri-
cultural enterprises, performing groundwater monitoring, 
doubled from 41 in 2006 to 82 in 2010.

In 2010, 217 ecogeological investigations and con-
taminated land remediation works were carried out. 180 
of them are preliminary ecogeological investigations, 29 
detailed ecogeological investigations, 2 additional investi-
gations and 6 contaminated land remediation works. As in 
the previous year, mostly preliminary ecogeological inves-
tigations were performed as the first step in determining 
whether the potentially contaminated areas are actually 
contaminated and whether it is necessary to follow the 
steps for detailed ecogeological studies or to perform site 
remediation works.

The analysis of investigation reports on potentially 
contaminated sites shows that in 2010 the most frequently 
investigated were pesticide storages and landfills as well 
as sites contaminated with petroleum products – petrol 
stations and fuel depots.

The major part of preliminary ecogeological investi-
gations (in 100 objects) was carried out within the LGS 
project “Impact assessment of contaminated sites”. The 
project works were performed exclusively in the state 
owned lands. The investigated sites were abandoned 
long time ago, they do not have the owners, spoil the 
countryside and most of them endanger the environment 
and human health. The evaluation of these preliminary 
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Fig.  Groundwater monitoring in the entities of potential 
pollution

Pav. Požeminio vandens monitoringas potencialios taršos 
objektuose

kelia grėsmę aplinkai ir žmonių sveikatai. Atlikus šių 
preliminarių tyrimų vertinimą, daugiau nei 50 proc. 
teritorijų reikia atlikti detaliuosius ekogeologinius 
tyrimus, apie 20 proc. objektų – pašalinti avarinius 
statinius ir pavojingomis cheminėmis medžiagomis 
užterštas statybines liekanas. 

Nemažai preliminarių ekogeologinių tyrimų 
atlikta ir uždaromuose sąvartynuose. 2010 metais 
32 preliminarūs ekogeologiniai tyrimai atlikti Vil-
niaus regiono uždarytuose sąvartynuose. 

Kasmet, kaip ir turėtų būti dėl ekogeologinių 
tyrimų etapiškumo, akivaizdžiai daugėja detaliųjų 
ekogeologinių tyrimų ir teritorijų išvalymo darbų. 
Pavyzdžiui, 2008 metais buvo atlikti tik keturi detalūs 
ekogeologiniai tyrimai, 2009 metais – 24 tyrimai, o 
2010 metais – 29 tyrimai. 

2009 metais vyravo pesticidais užterštų teritorijų, 
kurių detaliai ištirta 15, tyrimai, o dauguma 2010 metais 
atliktų detaliųjų ekogeologinių tyrimų – 17 buvo at-
likta naftos angliavandeniliais užterštose teritorijose, 
10 – pesticidais už-terštose teritorijose ir du – kitomis 
pavojingomis cheminėmis medžiagomis užterštose 
teritorijose. Atlikus detaliųjų ekogeologinių tyrimų 
vertinimą nustatyta, kad 80–85 proc. detaliai ištirtų 
teritorijų yra pavojingai užterštos ir jose reikalinga 
vykdyti grunto ir gruntinio vandens valymo dar-
bus. 

2010 metais buvo atlikti šešių užterštų teritorijų 
sutvarkymo darbai. Trijose iš jų buvo šalinama 
grunto tarša pesticidais, kitose trijose – grunto tarša 
naftos angliavandeniliais. dažniausiai taikytas va-
lymo metodas – užteršto grunto iškasimas, išvežimas 
į pavojingų atliekų saugojimo aikšteles ir švaraus 
grunto paskleidimas buvusioje taršos vietoje.  

investigations revealed that in more than 50% of the sites 
detailed ecogeological investigations should be carried out 
and in 20% of the sites dangerous buildings and con-
structions debris contaminated with hazardous chemicals 
should be removed. 

Quite a number of preliminary ecogeological inves-
tigations were conducted in closed landfills. In 2010, 32 
preliminary ecogeological investigations were conducted 
in the closed landfills of Vilnius region. 

Following the plan, every year the number of conduct-
ed detailed ecogeological investigations and contaminated 
land remediation works increased. For example in 2008, 
there were only four detailed ecogeological investigations; 
in 2009 their number grew to 20 and in 2010 to 29. If 
in 2009 the majority of investigations were carried out 
in the areas contaminated with pesticides (15 investiga-
tions) in 2010 the major part of detailed investigations 
was conducted in territories contaminated with petroleum 
hydrocarbons (17 investigations).

In 2010, land remediation works were carried out in 
6 contaminated territories. In three of them the soil was 
cleaned from pesticides and in the other three the soil was 
cleaned from petroleum hydrocarbons. The applied method 
for treatment of contaminated sites included polluted 
soil excavation, removal from the contaminated sites to 
hazardous waste storages and overspreading of clean soil 
over the cleaned territories.

R. Radienė, J. Arustienė, 
Lithuanian Geological Survey
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Žmogaus gyvenamoji aplinka yra veikiama įvairių 
gamtinių veiksnių, susijusių tiek su kosminiais, tiek 
su žemės gelmėse vykstančiais procesais. Žmogus, 
savo aplinkoje vykdydamas ūkinę veiklą, sukuria 
savitą poveikį (technogeninį, antropogeninį) gamti-
nei, kartu ir geologinei aplinkai. Tai lemia geologinės 
aplinkos ir žmogaus gyvenamosios aplinkos kokybę 
ir jos pokyčius. Užbaigto projekto tikslas buvo 
įvertinti geologinės aplinkos savybes, turinčias tiek 
neigiamą, tiek teigiamą įtaką žmogaus gyvenamajai 
aplinkai, bei pateikti ūkinės veiklos rekomendacijas 
kartografine forma. Pagrindinis projekto rezultatas – 
Lietuvos teritorijos ekogeologinių rekomendacijų 
žemėlapis M 1:200 000.

Erdvinė geologinė informacija, panaudota ekogeo-
loginių rekomendacijų žemėlapiui sudaryti, skiriama 
į dvi dalis. Pirmąją dalį sudaro erdviniai geologiniai 
duomenys apie teritorijas, kuriose ūkinę veiklą reg-
lamentuoja galiojantys teisės aktai. Specialiosios 
žemės ir miško naudojimo sąlygos (Valstybės žinios. 
1992, Nr. 22-652; 2005, Nr. 35-1140) riboja ūkinę veiklą 
išžvalgytuose kietųjų naudingųjų iškasenų telki-
niuose. Pagal Lietuvos higienos normą HN 44:2006 
Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustaty-
mas ir priežiūra (Valstybės žinios. 2006, Nr. 81-3217 ) 
ūkinė veikla yra reglamentuojama požeminio gėlo 
geriamojo vandens vandenvietėse ir jų sanitarinės 
apsaugos zonose, pagal Lietuvos aplinkosaugos 
normatyvinį dokumentą LANd 4-99 (Valstybės 
žinios. 1999, Nr. 112-3263) ūkinė veikla reglamen-
tuojama artimiausiose požeminio vandens gavybos 
gręžinių apylinkėse. Lietuvos Respublikos saugomų 
teritorijų įstatyme ir su juo susijusiuose teisės ak-
tuose yra apibrėžiamos ūkinės veiklos galimybės 
valstybės saugomose gamtinėse teritorijose ir gamtos 
paminklų apylinkėse. Šiaurės Lietuvos karstiniame 
rajone ūkinei veiklai yra taikomi aplinkos apsau-
gos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2006 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. 549 
(Valstybės žinios. 2006, Nr. 64-2364).

Antrąją žemėlapio informacijos dalį sudaro duo-
menys apie teritorijas, kuriose ūkinė veikla galėtų 
būti reglamentuojama, atsižvelgiant į geologines 
sąlygas. Nustatant teritorijų naudojimo reglamentus 
ir skiriant funkcinius jų prioritetus, ūkinė veikla 
turėtų būti ribojama ne tik detaliai išžvalgytuose, bet 

Ekogeologinės rekomendacijos ir teritorijų planavimas
R. Kanopienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Environmental geological recom-
mendations and territorial planning

Human living environment has been affected by various 
natural factors. Humans make a distinctive impact (tech-
nogenic, anthropogenic) on the natural environment via the 
economic activity. These circumstances predetermine the 
quality of the geological environment and its changes. The 
aim of the completed project was to evaluate the properties of 
geological environment producing both desirable and unde-
sirable impacts on the quality of the living environment and 
to provide environmental geological recommendations for 
the economic activity in Lithuania in a cartographic form. 
A map of environmental geological recommendations at a 
scale 1:200 000 is the result of the project.

The spatial geological information used for the com-
pilation of the map could be divided into two parts. The 
first part contains the information about the territories of 
particular geological properties where the economic activ-
ity is limited by legal documents. The special terms of the 
forest and land use (Valstybės žinios. 1992, No. 22-652; 
2005, No. 35-1140)) limit the economic activity in the 
areas of the explored deposits of mineral resources. The 
hygienic norm of Lithuania HN 44:2006 “Determina-
tion and supervision of well heads sanitary protection 
zones” (Valstybės žinios. 2006, No. 81-3217), specifieds 
the economic activity in the areas of well heads and their 
sanitary protection zones. The environmental normative 
document LAND 4-99 (Valstybės žinios. 1999, No. 112-
3263) limits the economic activity in the closest vicinities 
of the drinking water wells. The possibilities of economic 
activity in the natural protected areas are ordained by 
the Law of protected areas and related documents. Spe-
cial environmental requirements have been applied for 
the economic activity in the area of the North Lithuania 
karst region. The requirements are approved by Decision 
No 549 of June 1, 2006 of the Government of the Republic 
of Lithuania (Valstybės žinios. 2006, No. 64-2364).

The second part of the map information consists of 
the data about the areas where the economic activity 
could be limited according to the natural and geological 
factors. Establishing the functional priorities of the land 
use, the economic activity should be limited in the areas 
of all deposits of mineral resources explored in greater or 
smaller detail with a view of further exploration and use 
of the resources. 
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ir kitokio išžvalgymo detalumo kietųjų naudingųjų 
iškasenų telkiniuose, siekiant išsaugoti jų žvalgybos 
ir naudojimo galimybes.

Sudarytame žemėlapyje pateikiami duomenys apie 
teritorijas, kuriose slūgso vienos iš trijų spūdinių ba-
lansinių sistemų: kainozojaus–mezozojaus spūdinės 
balansinės sistemos prekvartero sluoksnių, permo–
viršutinio devono spūdinės balansinės sistemos ar vir-
šutinio–vidurinio devono spūdinės balansinės sistemos 
silpnai ar vidutiniškai apsaugotas požeminis vanduo. 
Teritorijose, kur spūdinis požeminis vanduo yra silpnai 
ar vidutiniškai apsaugotas nuo paviršinės taršos, ūkinė 
veikla turėtų būti reglamentuojama taip, kad būtų 
išvengta pavojingas medžiagas kau-piančių ir inten-
syviai naudojančių objektų statybos ir eksploatacijos. 
Jei tokių objektų atsisakyti neįmanoma (ekonomiškai 
netikslinga), juos įrengiant turi būti įdiegiamos 
galimą požeminio vandens taršą eliminuojančios ar 
mažinančios priemonės.

Viena iš intensyviausiai plėtojamų ūkinės veiklos 
rūšių yra statyba. Statybos sąlygų įvertinimas yra 
svarbus teritorijų planavimo ir statinių projektavimo 
uždavinys. Statybos sąlygų sudėtingumą dažnai 
lemia aukštas gruntinio vandens lygis ir silpnų gruntų 
slūgsojimas statinio pagrinde. Tai būdinga teritori-
joms, kuriose vystosi pelkėjimo procesas. Projektuo-
jant statinius pelkėtose teritorijose, turėtų būti įvertinta 
gruntinio vandens lygio svyravimo amplitudė ir 
naudojamos pastatų patalpos turėtų būti įrengiamos 
aukščiau maksimalaus šio vandens lygio. 

Vienas iš pagrindinių gamtinių geologinių veiks-
nių, lemiančių nuošliaužų susidarymo galimybes, 
yra teritorijos reljefo (šlaitų) polinkis. Ekogeologinių 
rekomendacijų žemėlapyje pateikiama informacija 
apie stačius (>25 ° polinkis) šlaitus, kuriuose gali 
vystytis nuošliaužos, ir duomenys apie jau įvykusias 
nuošliaužas. Projektuojant statinius šlaituose, pro-
jektinių inžinerinių geologinių tyrimų metu turėtų 
būti kiekybiškai (modeliuojant ar analitiniu būdu) 
įvertinamas šlaitų pastovumas.

Teritorijos, kuriose turėtų būti planuojami galbūt   
arba potencialiai užterštų teritorijų tyrimai, geologinės 
aplinkos kokybės atkūrimo ar ūkinės veiklos objektų 
sutvarkymo darbai, yra susijusios su preliminariai 
pavojingais potencialiais geologinės aplinkos taršos 
židiniais. Šių taršos židinių teritorijose turėtų būti 
atliekami ekogeologiniai tyrimai pagal Ekogeologinių 
tyrimų reglamento (Valstybės žinios. 2008, Nr. 71-2759) 
nuostatas.

Neotektoniškai aktyvios linijinės zonos ir pre-
kvartero paviršiaus paleoįrėžiai gali lemti mažesnį 
teritorijos dinaminį stabilumą ar silpnesnę žemės 
gelmių gamtinę saugą nuo paviršinės taršos. Šių 

The areas with the occurrences of artesian ground-
water of high or medium vulnerability are plotted on the 
compiled map. The economic activity should be regulated 
so as to avoid the use and collection of dangerous sub-
stances in these areas. The environmental facilities for the 
groundwater quality protection should be installed in the 
industrial objects of these territories. 

Building is a most developed kind of economic activity. 
Evaluation of building conditions is an important task of 
territorial planning and construction design. The complex-
ity of building conditions is often caused by a high level of 
groundwater and occurrence of the week soils in the ground. 
Such features are mostly characteristic of the territories, 
where swamping processes take place. Designing the build-
ings in swamping areas the amplitude of groundwater level 
changes should be evaluated. The premises should be built 
above the maximal groundwater level. The slope inclination 
is the most important factor for the landslide formation. The 
information about steep (>25 ° inclination) slopes, where 
the landslides could occur, and the data about the existing 
landslides are presented on the map. Slope stability should 
be quantitatively evaluated during the engineering geologi-
cal investigations for the buildings on the slopes.

Investigations and remediation of contaminated sites 
should be planned in the territories related with hazardous 
potential contamination sources of geological environ-
ment. The standard procedures of environmental geologi-
cal investigations should be carried out in these areas.

Potentially active neotectonic zones and palaeoincisions 
of the pre-Quaternary surface may be the cause of lower 
dynamic stability and higher groundwater vulnerability. 
The environmental impact of these factors has not been 
investigated in detail. The distribution of neotectonic 
zones and palaeoincisions should be evaluated during the 
planning of the most complicated objects for use or stor-
age of dangerous substances (nuclear objects, storages of 
chemical compounds, gasses or oil products).

The compiled Map of environmental geological rec-
ommendations at a scale 1:200 000 is recommended for 
use in territorial planning and environmental impact 
assessment procedures.

R Kanopienė, 
Lithuanian Geological Survey
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veiksnių įtaka žemės paviršiuje vykdomai ūkinei 
veiklai nėra detaliai ištirta. Į neotektoninių zonų ar 
paleoįrėžių išsidėstymą turėtų būti atsižvelgiama 
planuojant itin sudėtingus objektus, kuriuose pla-
nuojama naudoti ar kaupti itin pavojingas medžiagas 
(pvz., branduolinės energetikos objektus, didelio 
pajėgumo cheminių medžiagų, dujų ar naftos pro-
duktų saugyklas ir kt.). 

Sudarytą ekogeologinių rekomendacijų žemėlapį 
rekomenduojama naudoti, rengiant teritorijų plana-
vimo dokumentus ir vertinant planuojamos ūkinės 
veiklos poveikį žemės gelmėms ir požeminiam 
vandeniui.

Ekogeologinių rekomendacijų žemėlapio fragmentas A fragment of the map of Ecogeological recommendations



54 2010 METAIS BAIGTŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ PROJEKTŲ REZULTATAI
RESULTS Of PROJEcTS cOMPLETEd IN 2010

Aplinkos tyrimai ir ekogeologiniai pasiūlymai Karklės 
paplūdimiui įrengti

A. Damušytė, J. Kriukaitė, Lietuvos geologijos tarnyba

dėl globalios klimato kaitos ir Baltijos jūros vandens 
lygio kilimo Baltijos jūros regione galimoms atsirasti 
problemoms nagrinėti, ieškoti efektyvių, integruotų 
sprendimų kintamo klimato sąlygomis yra skirtas 
BaltcIcA projektas, kuriame dalyvauja 24 partneriai 
iš aštuonių šalių (danijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, 
Norvegijos, Suomijos, Švedijos, Vokietijos). Šio projek-
to partneriai Lietuvoje yra Lietuvos geologijos tarnyba, 
Vilniaus universitetas, EcAT, Klaipėdos miesto ir 
rajono savivaldybės. Vienas iš projekto uždavinių – 
įvairūs geologiniai ir hidrogeologiniai Baltijos jūros 
pakrantės Karklės kaimo apylinkėse tyrimai, kurių 
rezultatas – teritorijos planavimo rekomendacijos, 
atsižvelgiant į klimato kaitos tendencijas.

Globalus klimato kitimas ir jūros vandens lygio 
kilimas ateityje darys įtaką ir Baltijos jūros Lietuvos 
krantams, kurie, be to, pastaraisiais metais patiria 
dar ir didelį nešmenų trūkumą. Ardomas krantas ir 
paplūdimiai. Ataskaitoje pateikiama informacija apie 
smėlio nešmenų atsargas krante ir kranto povande-
niniame šlaite, apie esminius dugno reljefo bruožus, 
reljefo formų pasiskirstymo ir kaitos dėsningumus 
kranto zonoje.

Ataskaitoje pristatyta antropogeninė apkrova 
galėtų padėti racionaliai sprendžiant krantosaugos ir 
krantotvarkos problemas, o pateikti morfometriniai 
paplūdimio parametrai (plotis, aukštis, kopagūbrio 
arba klifo forma, būklė ir sąranga) gali padėti iš 
naujo atlikti morfodinaminį ir litodinaminį kranto 
zonos rajonavimą, kartu nurodant jūrinės industrijos, 
rekreacijos ir saugotinus kranto ruožus. Šiam tikslui 
padės ir pakartotiniai kranto niveliacijos profiliai, 
leidžiantys spręsti apie kranto abrazijos arba akumu-
liacijos mastą bei būtinas krantotvarkos priemones.

Kranto zonos tinkamumą paplūdimiui įrengti 
lemia morfometriniai ir litologiniai kriterijai: pa-
plūdimio plotis, nuolydis ir paviršinių nuosėdų 
granuliometrinė sudėtis. Įvertinus visus turimus 
duomenis galima teigti, kad Karklės etnokultūrinio 
draustinio ruožas nėra itin palankus šiai rekreacinei 
veiklai. Tinkamiausia vieta paplūdimiui įrengti būtų 
300–500 m ilgio atkarpa į pietus nuo Rikinės žiočių. 
Šiame Baltijos jūros pakrantės ruože paplūdimys, 
suklotas iš vidutinio ir smulkaus smėlio, išplatėja 
iki 41,5 m pločio, o jo paviršiaus vidutinis nuoly-
dis yra 4 °. Jūros priekrantėje, povandeninio šlaito 

Aspects of coastal geodiversity and 
dynamics: important conditions for 
establishment of beach infrastruc-
ture in Karklė

Changes in precipitation and flood patterns as well as 
rising sea level can affect not only the built environment 
but also water availability and quality. The Baltic Sea 
coastal cities already have been preparing to live under 
the conditions of changing climate. In search for effective 
solutions, the BaltCICA project was launched involving 
24 partners from 8 countries (Finland, Estonia, Latvia, 
Lithuania, Denmark, Sweden, Norway, and Germany). The 
project includes researchers, public relations professionals 
and local authorities. The project partners in Lithuania 
are: Vilnius University, Lithuanian Geological Survey, 
ECAT, Klaipėda City Municipality and Klaipėda District 
Municipality. 

The Klaipėda City municipality has initiated feasibil-
ity and planning studies designed for determining the 
conditions for establishment of recreational infrastructure 
in Karklė (10 km north of Klaipėda). The studies are 
partly carried out under the BaltCICA Project (www.
baltCICA.org). 

The Baltic mainland coast of Lithuania geomorphologi-
cally is rather diverse: beach foredunes occupy 28.1 km, or 
74.4% of the coastline; morainic and sand cliffs 5.62 km, 
or 14.9%; and coastal dunes 3.73 km, or 9.87% of the 
continental coastline.

Though the Lithuanian coastline of the Baltic Sea 
in the Karklė village is only 1.4 km long it is a scene of 
complex geological processes. Besides the factors driven by 
climate change the shoreline area of the Karklė is constantly 
exposed to increasing human impacts what in itself has 
turned into an independent factor affecting many shore-
formation processes. Lately, the problems affecting the 
Lithuanian coast of the Baltic Sea have become particularly 
acute. This has been caused not only by natural factors, but 
also by man-caused factors such as harbour expansion and 
dredging and development of the recreation industry.

The area of investigations included the beach and cliff 
and reached the 15–20 m isobaths in the offshore region. 
Investigations were carried out by coastal environment 
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viršutinėje dalyje, t. y. zonoje nuo dinaminės kranto 
linijos iki maždaug 2 m gylio, suklotos įvairios 
granuliometrinės sudėties nuosėdos. Sėkliuose ir 
tarpsėkliuose, kaip ir priekrantės nuolaidumoje, 
vyrauja smulkus smėlis, o moreninės eroduotos 
lygumos paviršius daugiausiai padengtas žvirgždo, 
gargždo ir riedulių nuogulomis.

Pagal daugiamečius kranto morfodinamikos 
tyrimus Karklės ruože kranto sąnašų išplaunama 
vidutiniškai 1,8 m3/m per metus. Apibendrinus at-
liktų tyrimų rezultatus galima teigti, kad ateityje šio 
kranto ruožo išplovimas stiprės. dirbtinis paplūdimio 
smėlio atsargų papildymas išpilant smėlį projek-
tuojamame paplūdimyje reikiamo efekto neduotų, 
pirmo didesnio štormo metu visas atvežtas ir išpiltas 
paplūdimyje smėlis būtų nuplautas. dirbtinis smėlio 
papildymas smėlį pilant priekrantėje taip pat jokiu 
būdu nėra galimas dėl priekrantėje esančių svarbių 
gamtinių buveinių. Todėl, siekiant bent minimaliai 
sumažinti paplūdimio ardymą ir išplovimą, derėtų 
piečiau Rikinės žiočių įrengti specialius hidro-
techninius įrenginius, kurie padėtų akumuliuoti 
išplaunamas nuosėdas. Arba plėtojant paplūdimio 
infrastruktūrą atkreipti dėmesį į specialių gultų 
panaudojimą, kaip tai daroma deficitinį smėlio balan-
są turinčiuose paplūdimiuose.

Karklėje buities reikmėms ir gerti naudojamas 
gruntinis kastinių šulinių vanduo. Gruntinis vanduo 
slūgso negiliai – apie 0,5–2,5 m gylyje, yra prastai ap-
saugotas nuo paviršinės taršos. Sudėtinga užtikrinti jo, 
kaip geriamojo vandens šaltinio, apsaugą ir kokybę.

Spūdinis vanduo yra išgaunamas pavieniais 
gręžiniais iš 20–260 m gylyje slūgsančių spūdinių 
kvartero, juros, permo sluoksnių. Spūdinio požeminio 
vandens kokybė yra gera ir jis gerai apsaugotas nuo 
paviršiaus taršos, vartotojų nepasitenkinimą ke-
lia tik padidėjęs geležies kiekis (LGT duomenimis, 
0,2–1,7 mg/l).

2011–2100 metais Lietuvos pajūryje prognozuo-
jamas didesnis kritulių kiekis. Prognozė rodo, kad 
nėra pavojaus spūdinio vandens išteklių kokybei ir 
kiekybei. O gruntinis vanduo slūgso negiliai, ir da-
bar lietingais periodais Karklėje gausu pažliugusių 
plotų. Prognozuojamas gruntinio vandens lygio 
kilimas šiuos plotus padidins ir pablogins vandens 
kokybę šuliniuose.

Aprūpinimas geriamuoju vandeniu turi būti 
orientuotas į giliuosius spūdinius vandeninguosius 
sluoksnius. Į arčiausiai žemės paviršiaus esančius 
kvartero spūdinius sluoksnius įrengti gręžinius nere-
komenduojama dėl prastų filtracinių savybių. Juros 
vandeningojo sluoksnio (85–95 m gylis) filtracinės 
savybės menkos, tačiau pakankamos Karklės 

monitoring methods. The compiled geological-geomorpho-
logical map (1:5000) covers the beach and the cliff, i.e. a 
100–300 m wide onshore belt and the underwater slope of 
the offshore zone till the 10–20 m isobaths. This map of the 
land area was compiled based on interpretation of aerial 
photographs (1:18 000), drilling and sampling data. The 
geological-geomorphological map is illustrated with three 
morpholithological profiles of the offshore and three geologi-
cal cross-sections on the onshore zone and it will serve for 
identification of natural conditions for planning of beach 
infrastructure. Due to shallow occurrence of till, the beach 
is characterized by abundance of boulders, cobbles and 
course gravel. Therefore it is very important to indentify 
the places with sandy accumulations that would serve as 
a resource for natural nourishment of the beach.

A. Damušytė, J. Kriukaitė,
Lithuanian Geological Survey 
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Priekrantės pobūdis – lėkštas povandeninis šlaitas. Priekrantės dugno danga – moreninis priesmėlis su 
stambiais rieduliais, vietomis užklotas nestora smėlio danga (nuotraukos A. Damušytės, 2010)

paplūdimio reikmėms. Giliausiai slūgsantis permo 
vandeningojo sluoksnio (250–270 m gylis) filtracinės 
savybės geriausios, tačiau šis vandeningasis sluoks-
nis slūgso giliausiai.

Atsižvelgiant į globalaus klimato kitimo ir pa-
saulinio vandenyno lygio kilimo tendencijas galimi 
trys variantai:

EKOGEOLOGINėS REKOMENDAcijOS KARKLėS PAPLŪDIMIUI įRENGTI
Paplūdimio plotis – nuo 21,5 m iki 41,5 metrų.

Paplūdimio viršaus danga – įvairaus rupumo smėlis su žvirgždu ir gargždu, žvirgždas ir gargždas, pavie-
niai rieduliai

Jūros kranto pobūdis: pietinėje dalyje – moreninis klifas iki 5–6 m aukščio, šiaurinėje dalyje – smėlio 
kopagūbris iki 3,5 m aukščio
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1 variantas:
Jei kintant pasauliniam klimatui Baltijos jūros 

vandens lygis liks nepakitęs:
kasmet dinaminė kranto linija atsitrauks apie 

0,5 m, o klifinis krantas – apie 0,15–0,2 m į rytus, 
krantas bus stabiliai ardomas, paplūdimio viršaus 
danga sezoniškai keisis nuo įvairaus rupumo smėlio 
iki žvirgždo ir gargždo.

2 variantas:
Jei kintant pasauliniam klimatui Baltijos jūros 

vandens lygis pakils nedaug:
kasmet dinaminė kranto linija atsitrauks apie 

0,5–1,0 m, o klifinis krantas – apie 0,2–0,5 m į rytus, 
krantas bus stabiliai ardomas, paplūdimio viršaus 
danga sezoniškai keisis nuo įvairaus rupumo smėlio 
iki žvirgždo ir gargždo.

3 variantas:
Jei kintant pasauliniam klimatui Baltijos jūros 

vandens lygis pakils labai smarkiai:
kasmet dinaminė kranto linija atsitrauks apie 

1,5–3,0 m, o klifinis krantas – apie 1,0–2,0 m į rytus, 
krantas bus stabiliai ardomas, paplūdimio viršaus 
danga sezoniškai keisis nuo įvairaus rupumo smėlio 
iki žvirgždo ir gargždo.

Projektą iš dalies finansuoja ES Baltijos jūros 
regiono programa 2007–2013 metams. Projektui 
vadovauja Suomijos geologijos tarnyba. Projekto 
trukmė – 2009 m. vasaris – 2012 m. sausis.

Europos dirbamų žemių ir ganyklų geocheminis 
kartografavimas (GEMAS)

V. Gregorauskienė, Lietuvos geologijos tarnyba

EuroGeoSurveys geochemijos ekspertų grupė 2008 
metais atsižvelgdama į ES dirvožemio teminės strate-
gijos, rengiamos dirvožemio direktyvos ir REAcH 
reglamento nuostatas pradėjo dirbamų žemių ir 
ganyklų dirvožemių geocheminio kartografavimo 
projektą.

Projekto tikslai:
• parengti ES teritoriją apimantį kuo labiau sude-

rintą ir tiesiogiai palyginamą duomenų rinkinį 
apie dirvožemio kokybę ir metalų kiekį;

Geochemical mapping of agricultural 
soils and grazing lands in Europe 
(GEMAS)
The administration of REACH and the proposed EU soil 
directive require extensive knowledge about soil quality 
at the European scale. The Geological Surveys have been 
documenting chemical elements in solid natural materials 
for more than 40 years, consequently the EuroGeoSurveys 
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♦ įvertinti žemės ūkiui naudojamų dirvožemių 
derlingumą;

♦ įvertinti žemės ūkiui naudojamų dirvožemių 
sanitarines savybes;

♦ įvertinti gamtinius regioninius dirvožemio 
savybių skirtumus ir šiuo pagrindu rasti maisto 
produktų kilmės vietos nustatymo galimybę;

• suformuoti dirvožemio mėginių archyvą,
Projekto uždaviniai:
• kartografuoti 1:2500 masteliu Europos šalių 

žemės ūkiui naudojamus dirvožemius:
♦ surinkta 2211 mėginių iš 0–20 cm gylio aria-

mose žemėse, iš to skaičiaus 26 mėginiai 
paimti Lietuvos teritorijoje;

♦ surinkta 2118 mėginių iš 0–10 cm gylio dau-
giamečių žolių ganyklose, iš jų 26 mėginiai 
paimti Lietuvos teritorijoje;

• nustatyti augalams svarbių junginių kiekius ir 
parametrus:
♦ pH (cacl2), bendrą organinę anglį (TOc), 

visuminę anglį (c), kaitinimo nuostolį (LOI), 
visuminę sierą, mainų katijonų efektyviąją 
talpą (cEc), granuliometrinę sudėtį;

• nustatyti toksinių ir augalams prieinamų 
elementų (Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, ca, cd, 
ce, co, cr, cs, cu, fe, Ga, Ge, Hf, Hg, In, K, La, 
Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Pd, Pt, Rb, 
Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, 
Y, Zn, Zr) kiekį aqua regia ištraukoje;

• nustatyti dirvožemio sorbcines teršalų sulaiky-
mo savybes – išmatuoti sorbcijos koeficiento Kd 
vertes elementams (Ag, B, co, cu, Mo, Mn, Ni, 
Pb, Sb, Se, Sn, Te, V, Zn);

• XRf metodu nustatyti visuminius elementų ir 
junginių kiekį (SiO2, TiO2, Al2O3, fe2O3, MnO, 
MgO, caO, Na2O, K2O, P2O5, SO3, cl, f, As, Ba, 
Bi, ce, co, cr, cs, cu, Ga, Hf, La, Mo, Nb, Ni, Pb, 
Rb, Sb, Sc, Sn, Sr, Ta, Th, U, V, W, Y, Zn, Zr.);

• nustatyti Pb izotopus – ariamų žemių mėginiuose, 
Sr izotopus – ganyklų dirvožemio mėginiuose, 
atsiradus finansavimui – Li izotopus;

• naudojant vidutinių infraraudonųjų bangų MIR 
spektroskopijos metodą sukurti dirvožemio 
savybių kaitos prognozinį modelį.

GEMAS projekto lauko darbų vadovą galima rasti 
projekto koordinatorių Norvegijos geologijos tarnybos 
puslapyje adresu http://www.ngu.no/no/hm/Publi-
kasjoner/Rapporter/2008/2008-038, cheminės analizės 
kokybės kontrolės ataskaitą – http://www.ngu.no/no/
hm/Publikasjoner/Rapporter/2009/2009-049.

Projekto lauko darbus finansavo šalių geologijos 
tarnybos, analitinius – Europos metalų asociacija 

Geochemistry group initiated GEMAS project in 2008.
The project aims are:
• preparation of possibly well harmonized and easily 

comparable data of metals and soil properties in soils 
at the European scale;
♦ determination of the excess and deficient elements, 

important for fertility of agricultural soils;
♦ determination of bioavailability and toxicity of 

metals (and other elements) in agricultural soils;
♦ evaluation of large-scale differences in the natural 

concentration and variation of chemical elements 
in soil and on this background tracing the origin 
of food;

• establishment of soil sample archive;
Project methodology:
• mapping of European agricultural soils at a scale 

1:2500;
♦ collection of 2211 samples Ap from a depth of 

0–20 cm in arable land, including 26 samples from 
Lithuania;

♦ collection of 2118 samples Gr from a depth of 
0–10 cm in grazing land, including 26 samples 
from Lithuania;

• determination of soil parameters, important for 
cultural plants:
♦  pH (CaCl2), Total organic Carbon (TOC), Total 

Carbon, Loss on Ignition (LOI), Total Sulphur and 
Cation Exchange Capacity (CEC, silver thiourea 
method) for all samples and grain size for 800 Ap 
and the Gr samples;

• determination of toxic and bioavailable elements in 
Aqua regia extraction (Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, 
Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Ge, Hf, Hg, 
In, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Pd, 
Pt, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, 
U, V, W, Y, Zn, and Zr);

• evaluation of soil retention properties – determination 
of Kd values for the following elements: Ag, B, Co, 
Cu, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Te, V, and Zn.

• determination of total element concentrations (XRF) 
(SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO, MgO, CaO, 
Na2O, K2O, P2O5, SO3, Cl, F, As, Ba, Bi, Ce, Co, 
Cr, Cs, Cu, Ga, Hf, La, Mo, Nb, Ni, Pb, Rb, Sb, Sc, 
Sn, Sr, Ta, Th, U, V, W, Y, Zn, and Zr);

• determination of Pb isotopes (Ap samples), Sr iso-
topes (Gr samples), and possibly Li isotopes.

• MIR spectroscopy – the data will be used to build 
models for the prediction of a variety of soil properties 
(e.g. grain size for all samples).

The field handbook for the GEMAS project can be 
downloaded at website http://www.ngu.no/no/hm/Pub-
likasjoner/Rapporter/2008/2008-038, description of the 
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Urano kiekis ariamų laukų dirvožemyje, mg/kg

Uranium in soil of arable land

Eurometaux. Planuojama, kad visi duomenys bus 
visuomenei laisvai prieinami 2013 metais, publika-
vus „Vakarų Europos dirbamų žemių ir ganyklų 
geocheminį atlasą“.

project and quality control results for the aqua regia 
analyses – http://www.ngu.no/no/hm/Publikasjoner/Rap-
porter/2009/2009-049/.

The data will be used by the Eurometaux metals 
consortia to prepare the REACH dossiers for those ele-
ments which have led to a financial contribution to the 
project. EuroGeoSurveys will use all the data to prepare 
a ”Geochemical Atlas of Agricultural and Grazing Land 
Soil of Western Europe”. In 2013 the data will be released, 
together with the atlas, to the general public.

V. Gregorauskienė, 
Lithuanian Geological Survey

Urano kiekis ganyklų dirvožemyje, mg/kg

Uranium in soil of grazing land
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Šiaurės Lietuvos karstinio rajono teritorijos pastovumo 
karsto atžvilgiu žemėlapis

V. Minkevičius, Lietuvos geologijos tarnyba

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2008–2012 metų programos (Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimas Nr. 189 
(Valstybės žinios. 2009, Nr. 33-1268)) priemonę 954.1, 
nuo 2010 metų vasario Inžinerinės geologijos skyriuje 
buvo vykdomas projektas „Šiaurės Lietuvos karsti-
nio rajono teritorijos pastovumo karsto atžvilgiu 
žemėlapio sudarymas“. Pagrindiniai projekto tikslai: 
1) parengti žemėlapio sudarymo metodiką, 2) suda-
ryti karstinio rajono teritorijos pastovumo karsto 
atžvilgiu žemėlapį 1: 50 000 masteliu.

Siekiant šių tikslų atlikta:
• išanalizuoti esami duomenys apie Šiaurės Lietu-

vos karstinio rajono teritorijos pastovumą karsto 
atžvilgiu;

• sukurta karstinio rajono teritorijos pastovumo 
karsto atžvilgiu žemėlapio sudarymo metodika;

• patikslintos smegduobių vietos ir jų amžius;
• suskaičiuotas teritorijos pastovumas karsto 

atžvilgiu;
• sudarytas karstinio rajono teritorijos pastovumo 

karsto atžvilgiu žemėlapis 1:50 000 masteliu.
Pagrindinis kriterijus, lemiantis teritorijos katego-

rizavimą pagal pastovumą karsto atžvilgiu, buvo pasi-
rinktas paviršinių karstinių formų atsiradimo tikimybė 
per ateinančius šimtą metų.

Smegduobės pagal amžių gali būti skirstomos 
į naujas (atsirado per paskutinius 20 metų), jaunas 
(prieš 20–100 metų), senas (prieš 100–1000 metų) ir 
labai senas (daugiau kaip prieš 1000 metų). Panau-
dojant įvairius informacijos šaltinius buvo išskirtos 
5273 jaunos ir naujos smegduobės. Šie duomenys buvo 
panaudoti skaičiuojant karstinio rajono pastovumą kars-
to atžvilgiu. Sudarytame žemėlapyje išskirtos teritorijos, 
kuriose per šimtą metų gali atsirasti iki 10 smegduobių, 
nuo 10 iki 20 smegduobių, nuo 20 iki 50 smegduobių ir 
daugiau nei 50 smegduobių kvadratiniame kilometre.

didžioji karstinio rajono dalis – santykinai pasto-
vūs karsto atžvilgiu plotai. Čia per šimtą metų gali 
atsirasti iki 10 smegduobių kvadratiniame kilometre. 
Visas šios teritorijos plotas yra 766,5 kvadratinių 
kilometrų. Mažesnio pastovumo karsto atžvilgiu plo-
tai užima 134,3 kvadratinių kilometrų teritoriją. Čia 
per šimtą metų gali atsirasti nuo 10 iki 20 smegduobių 
kvadratiniame kilometre. Plotai, kuriuose per šimtą 

Stability map of the territory of 
North Lithuanian karst region

In 2010, within implementation of the programme framed by 
the Government of the Republic of Lithuania for the period 
2008–2012, the Division of Engineering Geology carried 
out a project “Development of stability map of the territory 
of North Lithuanian karst region”. The main purposes of 
the project were to: 1) develop a methodology for the karst 
stability mapping, 2) compile a karst stability map at a 
scale 1:50 000.

The following tasks were performed:
•  Analysis of available data of karst stability in the ter-

ritory of North Lithuania;
•  Development of methodology for karst stability map-

ping;
• Specification of the locations and age of sinkholes;
• Compilation of karst stability map.

The probability of occurrence of surface forms (sink-
holes) of karst in the upcoming 100 years was chosen as 
the main criterion for ranking territories according to 
stability in regard to karst.

5273 young and new sinkholes were distinguished by 
evaluating various available sources of information. These 
data were used to evaluate stability in regard to karst in the 
North Lithuanian karst region. Territories with the prob-
ability occurrence of less than 10, 10–20, 20–50 and more 
than 50 sinkholes per 1 sq kilometre in the upcoming 100 
years were distinguished in the mapped area. The major 
part (766.5 sq kilometres) of the territory of karst region 
is relatively stable. In this part of the territory, the prob-
ability of sinkholes occurrence in 100 years amounts to less 
than 10 per 1 sq kilometre. The area with the probability 
of 10–20 new sinkholes per 1 sq kilometre in 100 years 
covers 134.3 sq kilometres. The area with the probability 
of 20–50 new sinkholes per 1 sq kilometre covers 97.9 sq 
kilometres. The area with the probability of more than 50 
new sinkholes covers 47.7 sq kilometres. This part of the 
territory of karst region is very unstable.

The map (Fig.) is applicable for selection of engineer-
ing-geological (geotechnical) investigation methods and 
extent. This map can be used for designing buildings 
and implementation of anti-karst measures in the karst 
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metų gali atsirasti nuo 20 iki 50 smegduobių kvadrati-
niame kilometre, užima 97,9 kvadratinius kilometrus. 
Plotai, kuriuose per šimtą metų gali atsirasti daugiau 
kaip 50 smegduobių kvadratiniame kilometre, užima 
47,7 kvadratinius kilometrus. Tai patys nepastoviausi 
karsto atžvilgiu plotai.

Sudarytas žemėlapis (pav.) naudotinas pasiren-
kant inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrimų 
metodus ir apimtį, projektuojant statinius karstiniame 
rajone, pritaikant įvairias prieškarstines priemones ir 
vertinant atskirų teritorijų saugumą.

region. Also this map is useful for evaluation of safety in 
particular territories of the Karst Region. 

V. Minkevičius, 
Lithuanian Geological Survey

Pav. Šiaurės Lietuvos karstinio rajono pastovumo 
karsto atžvilgiu schema

Fig. Sketch map of stability of the territory of North 
Lithuanian Karst Region
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1 pav. Biržų rajono urbanizuotų 
teritorijų kartografuoti plotai:

1 – Pabiržės, Naciūnų, Likėnų;           
      2 – Kirdonių
Fig. 1. Investigated urban areas in 
Biržai District: 

1 – Pabiržė, Naciūnai, Likėnai;          
      2 – Kirdonys

Atlikus 1:5000 mastelio inžinerinį geologinį kar-
tografavimą, konkrečiose Biržų rajono urbanizuotose 
teritorijose – 2,396 km2 (Pabiržė, Naciūnai, Likėnai) 
ir 1,4 km2 (Kirdonys), inžinerinės geologinės sąlygos 
buvo įvertintos kaip sudėtingos abiejuose tirtuose 
plotuose, nes:
•	plona ir neištisinė kvartero gruntų danga nepa-

kankamai apsaugo sukarstėjusią ir tebekarstė-
jančią uolienų storymę nuo paviršinių karstinių 
reiškinių atsiradimo;

• karstėjančios storymės viršutinės dalies geolo-
giniame pjūvyje slūgso daugiau karstinės kilmės 
gruntų, o uolienų – mažiau, palyginti su šios 
storymės apatine dalimi;

of Sinkholes and Karst Cavities maps and 7 sections were 
compiled (including the Upper Devonian Tatula Forma-
tion overlying the Kupiškis Formation) (Fig. 2). 

The engineering-geological conditions in the investi-
gated territory are complicated. The layers of Quaternary 
sediments are thin and discontinuous. The upper part of 
the geological section of Tatula Formation contains greater 
amounts of karst soils than the lower part. The density 
of old and new sinkholes on the surface evidences a high 
degree of karstification of the territory. It is confirmed by 
karst cavities discovered by drilling wells. Usually in the  
upper part of the Įstras-Tatula aquifer the groundwater 
is unsaturated with CaSO4 and this is responsible for 
dissolution of gypsum. 

Sukarstėjusių urbanizuotų teritorijų geologiniai tyrimai 
Biržų rajone

V. Mikulėnas, R. Guobytė, S. Stankevičiūtė, L. Petrauskaitė, G. Vaičiūnas, 
V. Minkevičius, Lietuvos geologijos tarnyba

Baigiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės 2006 m. spalio 25 d. nutarimu Nr. 1055 patvir-
tintą „Biržų ir Pasvalio miestų inžinerinių geologinių 
sąlygų įvertinimo ir suaktyvėjusio karstinio proce-
so Biržų rajone inžinerinių geologinių tyrimų 
2007–2010 metų programą“ (Valstybės žinios. 2006, 
Nr. 115-4377), buvo atlikti suaktyvėjusio karstinio 
proceso inžineriniai geologiniai tyrimai ir geologinis 
kartografavimas Biržų rajono Pabiržės, Naciūnų, 
Likėnų, Kirdonių urbanizuotose teritorijose (1 pav.). 
Buvo sudaryti 1:5000 mastelio geomorfologiniai, 
kvartero, prekvartero geologiniai, inžineriniai geo-
loginiai, smegduobių ir karstinių tuštumų išplitimo 
žemėlapiai bei septyni pjūviai iki viršutinio devono 
Kupiškio svitos viršutinės dalies (2 pav.).

Geological investigations of affected 
urban areas by karst process in the 
Biržai District

These investigations were implemented within the “Prog-
ramme for evaluation of engineering geological conditions 
in Biržai and Pasvalys towns and investigations of affected 
areas by karst process in the Biržai District in 2007–2010”. 
Geological mapping at a scale 1:5000 and engineering 
geological investigations were performed in two urban 
territories: 1) Pabiržė, Naciūnai, Likėnai (2.396 km2); 2) 
Kirdonys (1.4 km2) (Fig. 1). Geomorphological, Quater-
nary, pre-Quaternary, Engineering geological, Incidence 
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• intensyvų sukarstėjimą rodo didelis senų ir 
naujų smegduobių paplitimo žemės paviršiuje 
tankis; sukarstėjimą patvirtina gręžiniais surastos 
karstinės tuštumos;

• karstinių procesų intensyvumui, ypač viršutinėje 
karstėjančios storymės dalyje, turi įtakos požeminio 
vandens agresyvumas gipso tirpinimo atžvilgiu ir 
intensyvus ryšys su paviršiniu vandeniu.

The preserved and buried old, very old, modern and 
very recent single sinkholes with hills between them and 
sinkhole groups in karst depressions were outlined in the 
both mapped areas. Moreover, the karst sinkholes, valleys, 
karst hollows and depressions were identified, and the ac-
tive suffusion circuses of karst origin were found on the 
slopes of Tatula and Upyte rivers (Figs. 3 and 4).  

2 pav. Pabiržės, Naciūnų, Likėnų urbanizuotos teritorijos 
inžinerinis geologinis žemėlapis ir pjūvis

Fig. 2. Engineering geological map and cross section of 
Pabiržė, Naciūnai, Likėnai urban area



64 2010 METAIS BAIGTŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ PROJEKTŲ REZULTATAI
RESULTS Of PROJEcTS cOMPLETEd IN 2010

A specific geological structure is responsible for karst 
phenomena: deposits of karst origin (dolomite flour) 
are covered by the layers of the Quaternary sediments. 
Dolomite flour can be easily washed out causing karst 
subsidence and formation of sinkholes. The underlying 
Tatula Formation is composed of Nemunėlis, Kirdonys and 
Pasvalys beds. The Pasvalys Beds mostly are composed of 
stratified gypsum-containing rocks. Gypsum has a specific 
composition and properties. Its dissolution forms cavities. 
When the cavities reach the critical diameter, the roofs 
fall down and sinkholes appear. Karst cavities discovered 
during the recent drillings were up to 4.3 m in height. 
Subsidence of substructures of the buildings is uneven 
what causes cracks. More than 17 buildings have such 
cracks in the territory of investigated urban territories. For 
example, a house in Naciūnai was demolished as an unsafe 
one to live in because the subsided ground in the former 
deep sinkhole had not been stabilized (Fig. 5). The tower 
of water-supply in the Kirdonys settlement was razed also 
because it leaned due compaction of karst soil under the 
substructure. Most of the deformations were caused by 
incorrect constructions in the karst area (Fig. 3). 

The performed evaluation of engineering-geological 
conditions in the investigated territories of Biržai District 
are helpful in selection of less hazardous sites for construc-
tion and in optimizing the investigations for constructions 
(determining the depth of engineering geological inves-
tigations, the volume of drilling, geotechnical sounding, 
etc.). The compiled geological maps will help to forecast 
karst phenomena and processes.

   

V. Mikulėnas, R. Guobytė, 
S. Stankevičiūtė,

L. Petrauskaitė, G. Vaičiūnas, 
V. Minkevičius,

Lithuanian Geological Survey
 

Pabiržės, Naciūnų, Likėnų urbanizuotoje teri-
torijoje mažiau sudėtingos (arba palankiausios) 
inžinerinės geologinės sąlygos yra šiaurinėje dalyje 
(išskyrus patį šiaurinį pakraštį ir užpelkėjusias vie-
tas), pietvakariniame ploto kampe ir rytinės dalies 
pakraštyje, kur 2–8 m storio kvartero nuogulų dangą 
sustiprina Įstro svitos ir Tatulos svitos Nemunėlio 
sluoksnių nekarstėjančios uolienos. Sudėtingiausios 
(arba nepalankiausios) – vidurinėje dalyje (Naciūnų 
gyvenvietėje), nes 5–8 m storio kvartero nuogulų 
dangą sudaro silpni gruntai, Tatulos svitos viršutinė 
dalis sudūlėjusi ir sukarstėjusi, pažeistas Tatulos 
svitos Kirdonių sluoksnių vientisumas, didelis Tatu-
los svitos apatinės dalies sukarstėjimas; paviršiuje 
aptinkama daug užpiltų jaunų smegduobių, yra 
atsiradusių ir gali atsirasti daugiau gilių karstinių 
įgriuvų.

Kirdonių urbanizuotoje teritorijoje mažiau sudė-
tingos (arba palankiausios) inžinerinės geologinės 
sąlygos yra šiaurės vakarinėje, šiaurės rytinėje ir 
pietrytinėje dalyse, nes karstinius gruntus apsaugo 
ne tik 1–4 m storio kvartero nuogulų danga, bet ir 
po ja slūgsantys Įstro svitos dolomito sluoksniai. 
Sudėtingiausios (arba nepalankiausios) inžinerinės 
geologinės sąlygos yra vakarinėje ir pietvakarinėje 
dalyje dėl neištisinės ir ypač plonos (0–2 m storio) 
kvartero dangos, po kuria slūgo itin storas karstinių 
gruntų sluoksnis, o Kirdonių sluoksnių vientisumas 
yra pažeistas. 

Abiejuose kartografuotuose plotuose nustatytos 
išlikusios bei užpiltos senos ir labai senos, jaunos ir 
naujos pavienės smegduobės, smegduobių grupės 
karstinėse įdaubose, identifikuotos karstinės įslūgos, 
kloniai, muldos, pseudokalvos; Tatulos ir Upytės 
šlaituose aptikti aktyvūs karstinės kilmės sufoziniai 
cirkai (3 ir 4 pav.).

Karstinės įgriuvos atsiranda į Nemunėlio arba 
Pasvalio sluoksniuose susiformavusias karstines 
tuštumas įkrintant jų skliautus sudarančioms uolie-
noms ir gruntams. Tokiu būdu didėjant tuštumoms 
po pastatais ir tuo pat metu silpnėjant skliautams, 
vyksta įvairios statinių deformacijos. Karstiniai 
sufoziniai procesai skatina įgriuvų, įsmukų, įslūgų 
atsiradimą, jie dažnesni Nemunėlio sluoksniuose, 
nes juose labiau paplitę lengvai išplaunami dolo-
mitiniai miltai. dėl to vyksta laipsniškas gruntų 
sėdimas bei statinių deformacija. Gruntams ir uo-
lienoms staiga įgriuvus į tuštumą, susiformavusią 
sukarstėjusiuose Tatulos svitos sluoksniuose, 
įvyksta statinių avarijos. Vien Naciūnuose dėl karsto 
reiškinių yra šeši deformuoti ir vienas nugriautas 
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3 pav. Senos (rausvas apvadas) ir jaunos (mėlynas apvadas) 
smegduobės tarp Likėnų ir Kaštonų gatvių plytėjusiame 
dirbamame lauke 1967 metais (vaizdas viršuje) ir šių 
smegduobių vietos dabartinės gyvenvietės teritorijoje 
(vaizdas apačioje)

Fig. 3. The old (pink circle) and young (blue circle) sinkholes 
in the cultivated field between the Likėnai and Kaštonai 
streets in 1967 (upper view) and the locations of these sink-
holes in the present territory of the settlement (lower view)

pastatas (5 pav.), Pabiržėje surasti trys deformuoti 
pastatai, Kirdonyse – aštuoni (vienas jų – pastatytas 
ant senos užpiltos smegduobės). Kelis dešimtmečius 
eksploatuotas 25 m aukščio Kirdonių vandentiekio 
bokštas pakrypo nuo vertikaliosios ašies į šoną dėl 
netolygios pamatų pagrindo deformacijos, atsiradu-
sios nevienodai susispaudžiant jį sudarančioms 
karstinėms nuoguloms, ir 2001 metais buvo nu-
griautas. Šios Biržų rajono gyvenvietės 1964–1989 
metais pasižymėjo pagyvėjusia urbanizacija žemės 

ūkio gamybiniame, visuomeninės ir gyvenamo-
sios paskirties statinių statybos sektoriuose. deja, 
projektinių inžinerinių geologinių tyrimų stoka 
pasireiškė statant gyvenamuosius pastatus, ypač 
nuosavus namus. Pavyzdžiui, Naciūnų gyven-
vietės plėtra šiaurės ir šiaurės rytų kryptimi vyko 
sukarstėjusioje teritorijoje smegduobes tiesiog 
užlyginant ir taip formuojant namų valdas bei skly-
pus pastatų statyboms. Žaliosios gatvės zonoje, ypač 
ties gyvenamaisiais namais Nr. 3–Nr. 9, į pietvaka-
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5 pav. Dėl 1997 metais po J. Rožėno gyvenamojo namo 
priebučiu atsivėrusios karstinės įgriuvos (kairėje) šį 
namą teko nugriauti, o užpiltos smegduobės vietoje 
gruntas ir toliau dumba (V. Mikulėno nuotr.)

Fig. 5. The house had to be demolished due to karst 
sinkhole (left) which appeared in 1997 under the porch of 
J.  Ražėnas’ living house. The soil in the place of the filled 
up sinkhole continues to subside (photo by V. Mikulėnas)

4 pav. Nauja smegduobė rasta vakariniame Kirdonių 
pakraštyje (V. Mikulėno nuotrauka)

Fig. 4. A new sinkhole was found in the western part of 
Kirdonys (photo by V. Mikulėnas)

rius nuo šios gatvės iki 100 m atstumu buvo sep-
tynios jaunos ir senos smegduobės (3 pav.).

Pagal tikėtiną karstinių įgriuvų skaičių viename 
kvadratiniame kilometre per šimtą metų Biržų rajono 
Pabiržės, Naciūnų, Likėnų, Kirdonių urbanizuotos 
teritorijos patenka į plotus, turinčius mažiau kaip 
10 smegduobių (sumažėjusio pastovumo karsto 
atžvilgiu), 10–20 (nepakankamo pastovumo), 20–50 
(nepastovūs) ir daugiau kaip 50 smegduobių (labai 
nepastovūs):
•	Pabiržės, Naciūnų ir Likėnų urbanizuotoje teri-

torijoje labai nepastovus karsto atžvilgiu plotas 
užima 0,58 km2, sumažėjusio pastovumo – 
1,037 km2 , nepakankamo pastovumo – 0,425 km2 
ir sumažėjusio pastovumo – 0,354 km2. Tai atitin-
ka 24,2 proc., 43,3 proc., 17,7 proc. ir 14,8 proc. 
kartografuotos teritorijos. Tikėtinas smegduobių 
atsiradimas mažėja į šiaurės vakarus ir į pietus 
nuo centrinės teritorijos dalies;

•	Kirdonių urbanizuotoje teritorijoje labai nepa-
stovus karsto atžvilgiu plotas užima 0,707 km2, 
nepastovus – 0,352 km2 ir nepakankamo pasto-
vumo – 0,341 km2. Tai atitinka 50,5 proc., 25,1 proc. 
ir 24,4 proc. kartografuotos teritorijos. Nepasto-
viausia yra vakarinė teritorijos dalis.
Urbanizuotų teritorijų inžinerinis geologinis 

įvertinimas leidžia parinkti statybos vietą mažiau 
pavojinguose karsto atžvilgiu plotuose, optimizuoti 
statybinių inžinerinių geologinių tyrimų apimtį. Šie 
tyrimai privalomi karsto grėsmei įvertinti konkretaus 
statinio statybos sklype pagal galiojančius techni-
nius reglamentus (STR 1.04.03:2004 „Inžineriniai 
geologiniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame 
rajone“ ir kt.). 

Sudaryti geologiniai žemėlapiai, pjūviai, kiti su-
sisteminti tyrimų duomenys yra karstinių procesų 
ir reiškinių prognozavimo pagrindas. Atliktų darbų 
duomenys panaudoti naujam Šiaurės Lietuvos kars-
tinio rajono pastovumo karsto atžvilgiu žemėlapiui 
sudaryti.
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Šiaurės Lietuvos karstinis rajonas 2010 metais 
pasižymėjo didesniu nei įprasta metiniu kritulių 
kiekiu – 24 proc. viršijo metinę kritulių kiekio 
normą. Ypač daug kritulių iškrito gegužės–rugpjūčio 
mėnesiais, 64 proc. viršijo šio laikotarpio kritulių 
kiekio normą. Mažesnis kritulių kiekis buvo tik sausio, 
balandžio ir spalio mėnesiais, atitinkamai 39 proc., 
8 proc. ir 23 proc. mažiau už šių mėnesių kritulių 
normą. dėl didesnio šiltojo sezono kritulių kiekio dau-
giau vandens pateko į gipsingų uolienų sluoksnius. 

2010 metų vidutinė oro temperatūra buvo 0,5 °c 
aukštesnė už normą. Ypač aukšta temperatūra buvo 
liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Tokia aukšta šiltojo se-
zono temperatūra lėmė didesnę vandens netektį dėl 
garavimo ir transpiracijos. Tai šiek tiek sumažino į 
gipsingų uolienų sluoksnius patenkančio vandens kiekį 
ir sulėtino gipso cheminės denudacijos intensyvumą. 
Tačiau pagal santykinai didelį Smardonės nuotėkį 
(vidutinis metinis debitas 0,35 m³/s – apie 45 proc. 
didesnis už daugiametį vidurkį) matome, kad 
hidrologinės 2010 metų sąlygos buvo palankios in-
tensyviai cheminei gipso denudacijai. Ji, palyginti su 
2009 metais, padidėjo nuo 156 m³/km² iki 167 m³/km². 
Toks denudacijos intensyvumas yra 9 proc. mažesnis 
už 1994–2010 metų vidurkį, tačiau net 44 proc. 
viršija 1963–1979 metų cheminės gipso denudacijos 
intensyvumą.

Gipso cheminės denudacijos ir karstinių reiškinių tyrimai
J. Taminskas, Geologijos ir geografijos institutas

V. Mikulėnas, Lietuvos geologijos tarnyba
B. Dagys, Biržų regioninis parkas

Investigation of gypsum chemical 
denudation and karst phenomena

In 2010, the North Lithuanian Karst Region was marked 
by a higher than usual annual precipitation value: it 
exceeded the annual amount of precipitation by 24%. 
Especially high values of precipitation occurred in May–
August: they exceeded the usual values for this season by 
64%. Lower values of precipitation were characteristic of 
January, April and October: they were by 39%, 8% and 
23% lower than the incidental values for these months. 
During the cold season, greater amounts of atmospheric 
water penetrated into the gypsiferous rock layers.

In 2010, the average annual air temperature by 0.5 °C 
exceeded the incidental value. Especially high temperatures 
occurred in July and August. They were responsible for 
higher loss of water through evaporation and transpiration. 
This circumstance slightly reduced the amount of water 
penetrating into gypsiferous layers and slowed down the 
intensity of chemical denudation. Yet the relatively high 
Smardonė River discharge (the average annual discharge 
was 0.35 m³/s, i.e. exceeded the long-lasting average by 
45%) implies that hydrological conditions in the year 
under consideration were favourable for intensive chemical 
gypsum denudation. In comparison with 2009, it increased 
from 156 to 167 m³/km². This denudation intensity value is 

by 9% lower than the average value 
for 1994–2010 yet even by 44% ex-
ceeds the value for 1963–1979.

1 pav. Gipso cheminės denudacijos intensyvumo (m³/km² 
per metus) kaita Tatulos baseine 1963–2010 m.

Fig. 1. Fluctuations of karst denudation intensity (m³/km² 
per year) in the Tatula River basin 1963–2010
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2010 metais Biržų rajone inventorizuota 30 naujų 
įvairaus dydžio smegduobių (24 smegduobės regio-
ninio parko teritorijoje, iš jų devyniolika atsirado 
2010 m.). didžiausia smegduobė balandį atsirado šio 
parko Kirkilų kraštovaizdžio draustinyje Ežerėlių 
kaime A. Bajoro žemėje (2 pav.). Jos skersmuo buvo 
13,2 m, gylis – daugiau negu 7 m, užlieta vandeniu 
(nuo paviršiaus iki vandens apie 1,4 m), kaip ir daugu-
ma aplink esančių senų smegduobių. 2010 m. gegužės 
16 d. didelė nauja smegduobė susidarė Karajimiškyje, 
įgriuvus gruntui netoli buvusio gipso karjero. Ji yra 
pievoje arti Požemio upelio žiočių (Šventosios olos 
likučiai). Smegduobė susidarė šlaite, jos skersmuo 
10 m, o gylis 3,2–5,5 m, smegduobės dugne buvo 
apie 0,5 m vandens (3 pav.). Kirkilų kaime, V. Jarecko 
sodybos kieme, balandžio 19 d. susidarė 5,4 m skers-
mens ir 3,4 m gylio smegduobė, kuri gegužės 5 d. 
buvo išplatėjusi iki 7 m skersmens (4 pav.). Grupė 
negilių smegduobių pradėjo rastis 2010 m. kovo 30 d. 
prie pietinio buvusio karjero krašto Karajimiškyje 
(5 pav.). Pirmoji atsirado ant keliuko ir dirbamo 
lauko pakraštyje (2,8 x 7,9 m pločio ir apie 1 m gylio). 
Nuo jos apie 2 m į pietus – antra: 2,0 x 5,5 m ir 0,8 m 
gylio. dar per dvi dienas šalia jos už 1 m atsirado 
1,2 x 1,7 m ir 1,1 m gylio smegduobė, aplinkui buvo 
matomas plyštantis ir smengantis gruntas, tačiau 
per vasarą smegduobės nelabai pasikeitė, tik apaugo 
žole ir nubyrėjo jų šlaitai. Kitos vidutinio dydžio ir 
mažos smegduobės (atitinkami 3–10 m ir iki 3 m 
skersmens) buvo surastos: daumėnų geologiniame 
draustinyje, Biržų kaime ant lauko keliuko, Kirkiluo-
se prie kapinių (taip pat ant kelio) nauja senos 
užpiltos smegduobės vietoje, už parko ribų Leitiškių 
kaime, Biržų miesto pietiniame pakraštyje prie Rytų 
skirstomųjų tinklų įmonės (Tinklų g. nugriauto namo 
teritorijoje) ir kitur.

duomenys apie šiuos 2010 metais inventori-
zuotus karstinius reiškinius buvo įvesti į GEOLIS 
Geologinių procesų ir reiškinių posistemį.

In 2010, 30 new sinkholes of different size were inven-
toried in the Biržai District (24 sinkholes in the territory 
of Regional Park including 19 that occurred in 2010). 
The largest new sinkhole emerged in April in A. Bajoras’ 
landed property (the Kirkilai Landscape Reserve in the 
Ežerėliai village) (Fig. 2). Its diameter was 13.2 m and 
depth more than 7 m. The sinkhole was filled with water 
(the distance from the earth surface till the water surface 
was 1.4 m) as was usual for the majority of the old sink-
holes in the surrounding area. In 16-05-2010, a large 
new sinkhole occurred in Karajimiškis when a cave roof 
collapsed not far from the former gypsum quarry. It is 
located in a meadow close to the mouth of small Požemio 
Upelis River (the remains of the Šventoji cave). The 
sinkhole formed in a slope. Its diameter was 10 m and 
depth 3.2–5.5 m. The water depth in the bottom of the 
sinkhole was 0.5 m (Fig. 3). In April 19, a sinkhole 5.4 m 
in diameter and 3.4 m in depth emerged in the Kirkilai 
village (V. Jareckis’ yard). By May 5, it had widened to 7 m 
(Fig. 4). A group of shallow sinkholes started emerging in 
30-03-2010 at the southern edge of the former quarry in 
Karajimiškis (Fig. 5). The first of this group emerged in a 
pathway near the edge of the cultivated field (2.8 x 7.9 m 
in width and about 1 m in depth). The second sinkhole 
emerged about 2 m southwards from the first one: 2.0 x 
5.5 m in width and 0.8 m in depth. In the following two 
days, a 1.2 x 1.7 m wide and 1.1 m deep sinkhole emerged 
1 m from the second one. The soil around the sinkholes 
was cracking and subsiding. Yet during the summer, these 
sinkholes almost did not change: their slopes crumbled 
away and overgrew with grasses. Other medium-size 
and small sinkholes (from 3–10 m to 3 m in diameter) 
were detected in: the Daumėnai Geological Reserve, field 
pathway of Biržai village, near the Kirkilai cemetery (a 
new one in the place of the filled up old one), Leitiškės 
village outside the limits of the park, southern periphery 
of Biržai city, the territory of pulled down house in the 
Str. Tinklų and in other places.

The data about the karst phenomena inventoried in 
2010 were included into the GEOLIS Sub-system of Geo-
logical Processes and Phenomena. Currently it contains 
data on 326 karst phenomena (surface features).

J. Taminskas,
Institute of Geology and Geography, Lithuania

V. Mikulėnas,
Lithuanian Geological Survey

B. Dagys,
Biržai Regional Park
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2 pav. 2010 metais didžiausia karstinė įgriuva (13,2 m 
pločio ir daugiau kaip 7 m gylio) atsirado Ežerėlių kaime, 
Biržų rajone (B. Dagio nuotr.)

Fig. 2. In 2010, the biggest collapse-sinkhole (13.2 m in diam-
eter and more than 7 m in depth under the water) emerged in the 
Ežerėliai village of Biržai District (photo by B. Dagys)

Metai
Year

Išmatuota 
Measured

Apskaičiuota 
Estimated 

Metai
Year

Išmatuota 
Measured

Apskaičiuota 
Estimated 

1963 121 105 1987 – 131
1964 107 94 1988 – 121
1965 179 115 1989 – 120
1966 160 121 1990 – 138
1967 218 127 1991 – 117
1968 61 114 1992 – 105
1969 115 95 1993 – 105
1970 130 98 1994 217 144
1971 100 96 1995 222 132
1972 99 89 1996 146 92
1973 65 73 1997 180 120
1974 122 104 1998 288 148
1975 57 87 1999 275 117
1976 59 60 2000 144 91
1977 97 61 2001 – 150
1978 191 144 2002 148 108
1979 89 126 2003 – 101
1980 – 139 2004 245 156
1981 – 144 2005 199 160
1982 – 126 2006 85 63
1983 – 133 2007 136 121
1984 – 107 2008 142 129
1985 – 140 2009 156 141
1986 – 147 2010 167 151

Table. Gypsum denudation intensity in the Tatula River 
basin, m³/km2 per year

Lentelė. Gipso cheminės denudacijos intensyvumas 
Tatulos baseine, m³/km2 per metus

3 pav. Antra pagal dydį 2010 metų žinoma smegduobė 
atsivėrė Karajimiškio apylinkėse gegužės 16 d. (B. Dagio 
nuotr.)

Fig. 3. In May 16, a new sinkhole collapsed in Karajimiškis 
village vicinities. It was the second largest known in 2010 
(photo by B. Dagys)
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Inventory of landslides

A project on landslide inventory and its data support was 
implemented in 2006–2010. In 2004–2005, a sub-system 
“Geological processes and phenomena” was designed as 
part of the State System of Geological Information. During 
the implementation of the project, the following results 
were obtained: geological phenomena were associated with 
the data on excavations and boreholes; forms for searching 
new phenomena and data reporting were developed; the 
available phenomena map was updated. Also the acces-
sibility to the internet data was improved. 

2006–2010 metais buvo vykdomas projektas „Lietuvos 
teritorijos nuošliaužų inventorizacija ir duomenų 
palaikymas“ . GEOLIS posistemis „Geologiniai proce-
sai ir reiškiniai“ (GPR), sukurtas ir pradėtas pildyti 
geologinių reiškinių duomenimis 2004–2005 metais, 
šio projekto vykdymo pradžioje buvo patobulintas jį 
pritaikant geologinių reiškinių grafinei informacijai 
kaupti, taip pat buvo išplėstas duomenų teikimas 
internetu. Vėliau buvo atlikti kiti patobulinimai: 
geologinių reiškinių duomenys susieti su kasinių 
ir gręžinių duomenimis, sukurta reiškinių paieškos 
forma ir duomenų ataskaita, atnaujintas reiškinių 

Nuošliaužų inventorizacija
V. Mikulėnas, Lietuvos geologijos tarnyba

4 pav. Kirkiluose sodybos kieme 2010 m. balandžio 19 d. 
(kairėje) įgriuvo 3,4 m gylio smegduobė; 2010 m. gegužės 
5 d. jos matmenys žemės paviršiuje buvo 5,7 x 7 m 
(B. Dagio nuotr.) 

Fig. 4. In April 19, a new sinkhole occurred 3.4 m in depth 
(left) and reached 5.7 x 7 m diameter (right) in  May 5 (photo 
by B. Dagys)

5 pav. Grupė negilių karstinių įgriuvų susidarė 
kovo pabaigoje – balandžio pradžioje prie 
pietinio buvusio karjero krašto Karajimiškyje 
(B. Dagio nuotr.) 

Fig. 5. A range of “fresh”shallow sinkholes ap-
peared in Karajimiškis (photo by B. Dagys)



712010 METAIS BAIGTŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ PROJEKTŲ REZULTATAI
RESULTS Of PROJEcTS cOMPLETEd IN 2010

1 pav. 2004 m. kovą susidarė (kairėje) ir po ketverių metų 
atsinaujino Gedimino kalno rytiniame šlaite (2008 m. 
kovą – dešinėje) nuošliauža (V. Mikulėno nuotr.)

Fig. 1. A landslide occurred (left) in March 2004 and deve-
loped (right) in 2008 on the eastern slope of the Gediminas 
Hill (photo by V. Mikulėnas)

žemėlapis. GPR posistemio reiškinių informacijos 
peržiūros ir naudojimo aplinka buvo realizuota 
GIS-Geolis programiniame modulyje. Šis posistemis 
skirtas informacijai apie labiausiai paplitusius pavo-
jingus geologinius reiškinius (nuošliaužas, karstines 
įgriuvas, smegduobes, griovas ir kt.) kaupti, siste-
minti, valdyti ir teikti naudotojams internetu.

2010 metų pabaigoje GPR posistemyje sukaupta 
duomenų apie 469 geologinius reiškinius. Projekto 
vykdymo metu (nuo 2006 m.) į šį posistemį įvesti duo-
menys apie 113 geologinių reiškinių, iš to skaičiaus 
apie 13 naujų inventorizuotų nuošliaužų: Gedimino 
kalno šlaite Vilniuje (1 pav.), dubingiuose, Grigiškėse 
(2 pav.), Mažųjų Žinėnų ir Punios piliakalnių šlai-
tuose, Nemenčinėje (3 pav.), Bratoniškėse, Neries 
regioniniame parke (Velniakampio kilpoje kairiajame 
Neries krante ir prie dūkštos) ir kt. Vykdant pro-
jekto kamerinius darbus buvo patikslinta Lietuvos 
teritorijoje vykstančių geologinių procesų ir reiškinių 
suskirstymo schema ir patobulinta nuošliaužų 
inžinerinio geologinio tyrimo metodika – parengtas 
unifikuotas geologinių reiškinių inventorizavimo 
aprašas-anketa.

Currently, the sub-system “Geological processes and 
phenomena” contains data on 469 hazardous geological 
phenomena. The data about 113 geological phenomena 
were collected and stored in the Sub-system including 
13 new landslides inventoried during fieldworks. These 
phenomena were inventoried in the Vilnius and Kaunas 
regions and in others places; mainly on the slopes of river 
valleys. Digital relief models (DEM) constructed based on 
the data obtained by the laser scanning technique (LIDAR) 
is particularly effective for monitoring and prediction of 
failures on the slopes. Other remote sensing techniques 
(e.g. InSAR) also can be helpful in distinguishing the 
areas favourable for landslide formation. 

V. Mikulėnas,
Lithuanian Geological Survey

Nors nuo 2006 metų labai didelių nuošliaužų 
nebuvo surasta, šlaitų deformacijos išlieka vienu 
iš pavojingiausių iš labiausiai paplitusių inži-
nerinių geologinių reiškinių Lietuvos teritorijoje. 
Nuošliaužos dažnai atsiranda nestabiliuose upių 
eroduojamuose šlaitų ruožuose, kuriuose išplaunama 
kontraforsinė šlaitų dalis ir šlaitų statumas didėja iki 
stabilumo ribos. Slėnių šlaitų geologinė sandara yra 
ypač palanki nuošliaužoms vystytis ten, kur pjūvyje 
slūgso moreninis priemolis ir priesmėlis su mažo 

stiprumo juostuotų molių ir dulkingų priemolių bei 
neatsparių mechaninei sufozijai smulkių ir dulkingų 
smėlių tarpsluoksniais. dažniausiai susidaro cirko 
formos nuošliaužos, rečiau – frontalinės nuošliaužos 
ir nuošliaužos srautai. Pagal nuslinkusio grunto 
masyvo tūrį nuošliaužos skirstomos į mažas (iki 
100 m3), vidutines (nuo 100 m3 iki 1000 m3), dideles 
(1000 m3 iki 10 000 m3) ir labai dideles (10 000 m3 
ir daugiau). Pagal užregistruotų nuošliaužų duo-
menis, jos labai būdingos ir gamtinei aplinkai, kuri yra 
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veikiama žmogaus ūkinės veiklos. Nuošliaužos yra 
ypač pavojingos urbanizuotose teritorijose, atneša 
daug materialinių nuostolių ir net kelia pavojų 
gyventojams. 

Skaitmeniniai reljefo modeliai (dEM), sukurti 
pagal nuotolinio erdvinio lazerinio skenavimo 
duomenis (LIdAR), yra labai naudingi gruntų 
deformavimosi vietoms nustatyti. Kitas metodas, 
kuris gali būti naudojamas išskirti nuošliaužoms 

2 pav. Viena iš dviejų nuošliaužų, atsiradusių kairiaja-
me Vokės upės slėnio šlaite Grigiškėse (V. Mikulėno 
nuotr.)

Fig. 2. One of the two landslides developed on the bank 
of the Vokė River in Grigiškės (photo by V. Mikulėnas)

3 pav. 2010 m. kovo 28 d. – 2010 m. balandžio 3 d. dvi 
greta atsiradusios nuošliaužos kairiajame Nemenčios 
upės slėnio šlaite Nemenčinėje (V. Mikulėno nuotr.)

Fig. 3. Two landslides occurred side by side in 28-03-
2010 – 03-04-2010 on the bank of the Nemenčia River in 
Nemenčinė (photo by V. Mikulėnas)

nuotolinių tyrimų rezultatais galima planuoti pre-
vencines priemones. 

Statinių avarijų, kurias sukelia grunto deformaci-
jos, būtų galima išvengti, jeigu visi statybos ar ūkinės 
veiklos projektai šlaituose būtų sudaromi remiantis 
detalių inžinerinių geologinių tyrimų duomenimis. 
Ekonomiškai efektyviam šlaitų patikimumui prog-
nozuoti reikia remiantis šiais duomenimis sudaryti 
geotechninį modelį ir naudojant gruntų (uolienų) 
masyvų analitinį ribinės pusiausvyros metodą atlikti 
pastovumo skaičiavimus.

susidaryti palankias teritorijas, yra sintetinio 
apertūrinio radaro interferometrija (InSAR). Tai 
žemės paviršiaus skenavimo radarine sistema 
gaunamų vaizdų analizės metodas, leidžiantis 
įvertinti lėtus vertikalius žemės paviršiaus jude-
sius (iki 1 mm/metus tikslumu). Šių judesių greitis, 
nustatomas InSAR technologija, nėra didelis – iki 
10 mm/metus. Kitokiais metodais vertinti tokius 
labai lėtus žemės paviršiaus vertikalius judesius 
ypač didelėse teritorijose ekonomiškai nepagrįsta, 
o dažniausiai neįmanoma. Remiantis šių ir kitų 
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Geotopai – saugomi ar saugotini, unikalūs ar etaloni-
niai geologinės, geomorfologinės, hidrogeologinės ar 
ekogeologinės svarbos erdviniai objektai geosferoje, 
pavieniai ar sudarantys kompaktiškas grupes, vertin-
gi mokslui ir pažinimui. Geotopai teikia informaciją 
apie Žemės arba gyvybės joje raidą. 

Geotopų registravimas ir tyrimai 2010 metais buvo 
vykdomi Aukštadvario, Sartų ir Neries regioniniuose 
parkuose, o Krekenavos regioniniam parkui buvo 
pateikta informacija apie geotopus. 

2010 metais į Valstybinės geologijos informacinės 
sistemos (toliau GEOLIS) posistemį buvo įtraukti 
39 objektai. Iš jų 19 – nauji objektai, o likusieji į 
Geotopų posistemį įrašyti iš Valstybės saugomų 
gamtos paveldo objektų sąrašo. 

Geotopų posistemyje galima rasti informaciją 
apie 510 negyvosios gamtos objektų.

Aprašyti ir ištirti šie geotopai: Akmuo su dubeniu 
(Lūžų akmuo), Girutiškių akmuo, Vilsos upelis su 
kriokliais, Bevardės griovos kriokliai, Naujoji griovos 
atodanga, Zaduojos ozas, Gelionių akmuo, Gelionių 
kalva, Gelionių duobė, Albinavos duobė, Ariogalos 
šaltinis, Ugionių šaltiniai, Lelyko upelio atodanga, 
Lelyko (šv. Jono) šaltinis, Maironių šaltinis, Šešuvio 
upelio tufų atodanga, Besiveržiantis dubysos vagos 
šaltinis, Kaulakių akmuo, Betygalos akmuo. Įvesti 
34 geotopų (didkalvių) adresai. 

Geotopų duomenų bazė ir bendradarbiavimas su 
saugomomis teritorijomis

A. Grigienė, E. Baranovskienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Geotopes Database and coopera-
tion with protected areas

New information is collected and supplemented to Geo-
topes Database. The Database is a part of State Geological 
Information System. At present, the database contains 
data on 510 geotopes. In 2010, the database was supple-
mented with the data about 39 geological objects: 19 new 
objects and 20 objects were from the list of protected areas 
of natural heritage.

The specialists from the Lithuanian Geological Survey 
supply geological information to number of administra-
tions of protected areas of Lithuania on a regular basis: the 
closest contacts and bilateral collaboration exist between 
the LGT and Aukštadvaris, Sartai and Neris Regional 
Parks and other Regional Parks. 

In November, a conference “Šeškinė esker protection, 
management and territory using for visiting” was held.

A field trip for education specialists was organized de-
signed for dissemination of the information about natural 
diversity, geological heritage and history of Venta. 

In October, an event “Nature wonders of Biržai – for 
society“ was arranged. It was followed by a seminar in 
November “Natural peculiarity of karst region and pos-
sibilities of development” devoted to 10 years anniversary 
of Pasvalys Tourism Centre. These events provided impor-
tant information about the variety of geotopes. 

The Lithuanian Geological Survey in cooperation with 
the Lithuanian Geography Teachers Association issued a 
poster “Geotopes of Lithuania”. This poster gives informa-
tion about famous stones, outcrops, kettle-holes, eskers and 
other objects of natural heritage in Lithuania.

A. Grigienė, E. Baranovskienė, 
Lithuanian Geological Survey

Ugionių šaltinis Dubysos regioniniame parke 
(V. Mikulėno nuotr.)
Spring of Ugioniai in the Dubysa Regional Park (photo 
by V. Mikulėnas)
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Gelionių duobė Aukštadvario regioniniame parke 
(V.  Plegevičiaus nuotr.)

Kettle-hole of Gelioniai in the Aukštadvaris Regional 
Park (photo by V. Plegevičius)Betygalos akmuo Dubysos regioniniame parke 

(V. Mikulėno nuotr.)

Boulder of Betygala in the Dubysa Regional Park 
(photo by V. Mikulėnas)

Papildyti Targių ozo, Veidės atodangos, Rudosios 
versmelės, Akmens su pėda, Balbieriškio versmių 
aprašai, o šaltinių (Akmenytės, Aluntos, Ančios, 
Antalieptės, Šveicarkos, Vernijo, Maironių, Arioga-
los, Ugionių, Lelyko (šv. Jono)) aprašai papildyti 
vandens cheminės analizės duomenimis.

Birželio mėn. Molėtų krašto švietimo darbuoto-
jams buvo organizuotas lauko seminaras, kurio metu 
aplankyti Ventos krašto geologiniai objektai. 

Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje vyko 
konferencija „Šeškinės ozo apsauga, tvarkymas ir 
teritorijos pritaikymas lankymui“. Pasitarimo metu 
buvo svarstomos Šeškinės ozo žemės nuosavybės 
problemos, Šeškinės ozo teritorijos apsaugos ir tvar-
kymo būtinybė, poreikis įsteigti draustinį ar visuo-
menei skirtą geologinio pažinimo parką, galimybė ir 
būdai atkurti pažeistas Šeškinės ozo vietas, gamtos 
paminklo eksponavimo variantai.

Apie geotopų svarbą ir įvairovę buvo skaitomi 
pranešimai keliuose renginiuose: Biržuose „Biržų 
krašto gamtinės įdomybės – visuomenei“ (Biržų kraš-
to geoįvairovė ir jos savitumas; Krašto ateitis kars-
tologiniu pažiūriu ir kt.), Pasvalyje „Karstinio krašto 
gamtinis savitumas ir plėtros galimybės“ (Šiaurės 
Lietuvos geologinė įvairovė ir pažinimo trauka; Pa-
svalio miesto geologinis pagrindas ir procesai).

Lietuvos geologijos tarnyba kartu su Lietuvos 
geografijos mokytojų asociacija parengė plakatą 
„Lietuvos geotopai“. Lietuvos geotopų plakate 
vaizdžiai ir informatyviai pristatomi garsiausi Lie-
tuvos rieduliai, atodangos, duobės, smegduobės, 
ozai, versmės ir kiti objektai. Šis plakatas papuoš bet 
kurį geografijos kabinetą, paskatins mokinius labiau 
domėtis geologija.

Vilsos upelio krioklys Neries regioniniame parke 
(G. Vaičiūno nuotr.)
Waterfall of Vilsa stream in the Neris Regional Park (photo 
by G. Vaičiūnas)
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Toliau 2010 metais buvo tęsiami Lietuvos seismo-
loginio monitoringo darbai – Ignalinos atominės 
elektrinės (IAE) seisminio monitoringo sistemos 
(SMS) duomenys sistemingai buvo parsisiųsdinami, 
kaupiami ir analizuojami Lietuvos geologijos tarny-
boje. Nuo 2009 metų liepos pabaigos buvo sutrikęs 
seisminių duomenų perdavimas iš seisminės stoties 
IZAR. Visą minėtąjį laikotarpį Ignalinos AE darbuo-
tojai, prižiūrintys SMS veiklą, ne kartą buvo infor-
muoti apie sutrikimus IZAR stotyje, tačiau IZAR 
funkcionavimas buvo atnaujintas tik 2010 metų 
birželio antroje pusėje, Ignalinos AE darbuotojams 
atlikus sudėtingesnius remonto darbus.

2010 metais, kaip ir anksčiau, analizuojant Igna-
linos AE SMS duomenis, kiekvieną mėnesį buvo 
aptinkama ir lokalizuojama po kelias dešimtis 
teleseisminių (tolimų) bei regioninių seisminių 
įvykių: iki 2010 metų lapkričio IAE SMS užfiksuoti 
445 seisminiai įvykiai. Iš jų: 30 lokalių seisminių 
įvykių (1 pav.), 21 regioninis seisminis įvykis ir 
394 teleseisminiai įvykiai. dėl seisminių stebėjimų 
duomenų trūkumo ar prastos jų kokybės dalies 
seisminių įvykių lokalizuoti nepavyko – nelokali-
zuoti 8 vietiniai, 22 regioniniai ir 198 teleseisminiai 
įvykiai. daugiausia regioninių seisminių įvykių 
užfiksuota Viduržemio jūros regione ir keli įvykiai – 
Lenkijos teritorijoje. Pažymėtina, kad daugiausiai 
užfiksuota teleseisminių įvykių. Jų lokalizacijos 
informacija buvo tikslinama naudojant USGS seis-
minius biuletenius. daugiausiai įvykių užregistruota 
„ugnies žiedo“ regione Ramiajame vandenyne.

Seismologiniai tyrimai 2010 metais
A. Pačėsa, J. Lazauskienė, I. Janutytė, Lietuvos geologijos tarnyba 

Seismological investigations in 2010

In 2010, the project of Seismological Monitoring of Lithua-
nia, focusing on collection, processing and analysis of 
seismic data from the Seismic Monitoring System (SMS) 
of Ignalina Nuclear Power Plant (INPP) was continued. 
The seismic data from 4 stations of INPP SMS were 
transferred on a regular basis to the Lithuanian Geological 
Survey (LGT). Analysis of the seismic data registered by 
the other regional seismological monitoring networks was 
carried out simultaneously. 

In 2010, as during the previous years, analysis of INPP 
SMS seismic data allowed identifying and localization of 
a few dozens of teleseismic (distant) and regional, as well 
as some local seismic events each month. By November, 
2010, about 445 seismic events have been registered by 
INPP SMS: 30 local seismic events; 21 regional seismic 
event and 349 tele-seismic events (Fig.  1). Still, due to 
the interruptions in the data registration or bad quality 
of the seismic data, it was not possible to localize some 
of registered seismic events: 8 local, 22 regional and 198 
tele-seismic events were not localized. The majority of 
regional seismic events were registered in the Mediter-
ranean Sea region and some events in the territory of 
Poland. The majority of the tele-seismic events were reg-
istered by the INPP SMS from the “Ring of Fire” in the 

1 pav. Ignalinos AE SMS užfiksuoti vietiniai seisminiai 
įvykiai 2010 metais. Kryžiai žymi vietinius sprogdinimus, 
rombai – karjerus, kuriuose yra arba gali būti vykdomi 
sprogdinimai 

Fig. 1. Local seismic events recorded by the SMS of Ign-
alina NPP during 2010. Crosses indicate explosion seismic 
events and diamonds stand for quarries where explosions have 
been or could be executed
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2 pav. NORSAR analitikų parengto 2010 metų regioninio 
biuletenio seisminiai įvykiai, patenkantys į Lietuvos ir 
gretimas teritorijas. Apskritimai žymi seisminius įvykius, 
trikampiai – karjerus, kuriuose yra arba gali būti vykdomi 
sprogdinimai. Pagal ankstesnius seisminių stebėjimų 
duomenų analizės rezultatus seisminių įvykių epicentrų 
lokalizacijos vidutinė paklaida gali siekti apie 50 km

Fig. 2. NORSAR reviewed the regional seismological 
bulletin of 2010 covering the territory of Lithuania and 
adjacent areas. Shaded circles indicate seismic events, open 
triangles stand for quarries where explosions have been or could 
be executed. Based on results of previous analyses, the locations 
of epicentres might have errors up to 50 km

2010 metų rugpjūčio 27 – rugsėjo 8 dienomis 
Lietuvos ekonominėje zonoje ir teritoriniuose 
vandenyse Baltijos jūros akvatorijoje buvo vykdoma 
karinė išminavimo operacija „Open Spirit 2010“. 
Pagal žiniasklaidos pranešimus buvo aptikti ir 
sunaikinti šeši seni sprogmenys. Sprogimų sukel-
tas seismines bangas, atsirandančias sunaikinus 
sprogstamąjį ginklą, fiksavo ir Lietuvos seismologinį 
monitoringą atliekančios Ignalinos AE SMS stotys 
(1 pav.). Ignalinos AE SMS taip pat užfiksavo ir keletą 
sprogdinimų Lietuvos, Latvijos ir Estijos karjeruose 
(1 pav.).

Visi (įskaitant vietinius) seisminių stebėjimų 
duomenys apibendrinti mėnesiniuose seisminių 
įvykių biuleteniuose, kurie buvo teikiami Tarptau-
tiniam seismologijos centrui (ISc) bei Europos ir 
Viduržemio jūros seismologijos centrui (EMSc).

Taip pat viso ataskaitinio laikotarpio metu buvo 
renkami ir analizuojami NORSAR ir Helsinkio uni-
versiteto seisminiai biuletenių įvykiai, kurie pateko 
į Lietuvos ir gretimas teritorijas. Pagal 2010 metų 
NORSAR analitiko peržiūrėtą biuletenį (2 pav.) 
Lietuvos ir gretimose teritorijose nėra užfiksuota 
nė vieno seisminio įvykio. NORSAR biuletenyje 
užfiksuoti trys sprogdinimai, vykdyti Lietuvos 

Pacific Ocean region. The locations of these events were 
specified incorporating the seismic data presented in the 
USGS bulletins.

All local seismic events, reported in these bulletins, 
were recognized as quarry blasts and explosions during 
operations for elimination of old explosives in the Baltic Sea. 
Thus, some seismic events identified by the INPP SMA 
as occurring in the Baltic Sea near the Lithuanian coast 
correspond to explosions of operation for elimination of 
old explosives “Open Spirit 2010”, carried out in August 
27 – September 8, 2010. These explosion events also were 
identified by the other local and regional seismic networks: 
the event of September 5, identified in the Baltic Sea by 
NORSAR seismological network, is related to the “Open 
Spirit 2010” explosives elimination operation.

NORSAR regional analyst reviewed biulletin and the 
regional bulletin of Seismological Institute of Helsinki Uni-
versity (HU) were also analyzed for seismic events with 
epicentres located in Lithuania and adjacent territories 
(Figs 2 and 3). According to the data of NORSAR bulletin 
(Fig. 2), no local events were registered in the territory 
of Lithuania in 2010. Therefore, three explosion events in 
the Baltic Sea near the Lithuanian coast were identified in 
NORSAR bulletin as related to the aforementioned “Open 
Spirit 2010” operation (Fig. 2). 
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teritoriniuose vandenyse išminavimo operacijos 
„Open Spirit 2010“ metu (2 pav.). Pagal Helsinkio 
universiteto preliminariuose seisminiuose biule-
teniuose pateiktus duomenis Lietuvos teritorijoje 
užfiksuotas vienas sprogdinimas Menčių karjere ir 
penki sprogdinimai „Open Spirit 2010“ išminavimo 
operacijos metu Batijos jūroje (3 pav.). Taip pat 
Helsinkio universiteto preliminariame biuletenyje 
užfiksuoti keli sprogdinimai Latvijos karjeruose.

Visus metus buvo nuosekliai rengiami ir visuome-
nei pateikiami pranešimai apie svarbesnius seismi-
nius įvykius Baltijos regione ir visame pasaulyje. 

Ataskaitiniais metais buvo intensyviai vykdoma 
„Geologinės aplinkos monitoringo pajėgumų stip-
rinimo“ projekto, finansuojamo ES regioninės plėtros 
fondo lėšomis, veikla, susijusi su dviejų stacionarių 
labai plataus diapazono seisminių stebėjimų stočių 
įrengimu Lietuvos teritorijoje bei ankstesnių seisminių 
stebėjimų duomenų analize ir įvertinimu.

The seismic events, reported in the HU preliminary 
bulletin in the territory of Lithuania, were recognized as 
quarry blasts and explosions of operations for elimination 
of old explosives in the Baltic Sea. Five seismic events in 
the Baltic Sea near the Lithuanian coast, identified in the 
HU bulletin, correspond to the explosions of operation 
for elimination of old explosives “Open Spirit 2010”. 
One event, located in North Lithuania near the Latvi-
an–Lithuanian border, corresponded to quarry blasts in 
the Menčiai quarry (Fig. 3). Several other events located 
near the Latvian–Lithuanian border in the territory of 
Latvia also were related with the quarry blasts in the 
Latvian quarries. 

The annual catalogues of seismological events were 
compiled and presented to the public. The information 
about the major seismic events was prepared for the public 
and presented in the website of the Lithuanian Geological 
Survey. All the events (including local) were compiled 
into final monthly bulletins. The processed seismological 
data were sent to the international seismological centres 
(ISC, EMSC), Lithuanian governmental institutions and 
seismological organizations of neighbouring countries. 

Parallel to the Seismological monitoring, the activities 
of the project “Strengthening of the institutional capacities 
of the geological monitoring in Lithuania”, related to the 
establishment of two new broad-band seismic stations in 
the territory of Lithuania were carried out.

A. Pačėsa, J. Lazauskienė, I. Janutytė, 
Lithuanian Geological Survey

3 pav. Helsinkio universiteto preliminaraus 2010 metų 
regioninio biuletenio seisminiai įvykiai, patenkantys į 
Lietuvos ir gretimas teritorijas. Kryžiai žymi sprogdinimų 
sukeltus seisminius įvykius, trikampiai – karjerus, kuriuose 
yra arba gali būti vykdomi sprogdinimai. Pagal ankstesnės 
analizės rezultatus epicentrų lokalizacijos vidutinė paklaida 
apie 50 km

Fig. 3. Preliminary regional seismological bulletin of Hel-
sinki University for 2010 covering the territory of Lithua-
nia and adjacent areas. Crosses indicate explosion events, 
triangles indicate quarries where explosions have been or could 
be executed. Based on results of previous analyses, the locations 
of epicentres might have errors up to 50 km
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Lietuvos geologijos tarnyba (toliau – LGT) nuo 
2008 metų vasario iki 2010 metų gruodžio dalyvavo 
Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA, 
International Atomic Energy Agency – IAEA) (http://
www.iaea.org/) projekte „Atominių elektrinių seis-
minis saugumas“. Projekto tikslas – įtvirtinti žinias 
ir gebėjimus siekiant užtikrinti atominių elektrinių 
saugumą, jų funkcionavimą, veiklos stabdymą ir 
atnaujinimą įvykus žemės drebėjimui ir po jo. Pro-
jektas apima pasaulyje veikiančių atominių elektrinių 
seisminio pavojaus vertinimą, atominių elektrinių 
reaktorių ir kitų jos dalių saugos modeliavimą, 
patirties, įgytos sprendžiant panašias problemas, 
kaupimą bei sklaidą. Tai yra aktualu ir Lietuvai, nes ji 
buvo ir lieka atominę energetiką plėtojanti valstybė. 

Vykdydama minėtą projektą LGT prisijungė prie 
IAEA koordinuojamo subprojekto, sutrumpintai vadi-
namo KARISMA (Kashiwazaki–Kariwa). KARISMA 
subprojektas buvo inicijuotas po 2007 metų liepą 
Japonijoje įvykusio 6,6 magnitudžių stiprumo žemės 
drebėjimo. Šio žemės drebėjimo metu buvo sutrikdy-
tas Kashiwazaki–Kariwa atominės elektrinės darbas. 
Projekto dalyviams buvo pasiūlytos kelios užduotys, 
siekiant įvertinti tam tikrus atominių elektrinių sau-
gumo parametrus, taip pat pateikti Kashiwazaki–Ka-
riwa atominės elektrinės struktūriniai parametrai, po 
jėgaine esančio geologinio pjūvio sandara bei žemės 
drebėjimo metu užregistruoti seisminių signalų įrašai. 
Visa ši informaciją buvo prieinama projekto dalyviams 
naudojant interneto tinklalapį (http://cra.iaea.org). 
Pagrindinė šios užduoties idėja – naudodama pateiktą 
informaciją ir duomenis kiekviena dalyvių grupė 
atskirai atlieka modeliavimą, tada pagrindiniai re-
zultatai pateikiami tame pačiame tinklalapyje. Vėliau 
buvo surengti darbo pasitarimai įvairioms iškilusioms 
problemos spręsti ir rezultatams aptarti.

Lietuvos geologijos tarnyba KARISMA projekte da-
lyvavo grupėje, kuri turėjo modeliuoti Kashiwazaki–
Kariwa atominės elektrinės septintojo reaktoriaus ir po 
juo esančio grunto reakcijas ir elgesį žemės drebėjimo 
metu. Atominių elektrinių seisminio saugumo pro-
jekto dalyviai turi galimybę prisijungti prie IAEA KA-
RISMA duomenų bazės, galima peržiūrėti kitų dalyvių 
modeliavimo rezultatus, gauti su projektu susijusią 
informaciją ir dalyvauti darbo pasitarimuose.

Atominių elektrinių seisminis saugumas
I. Janutytė, J. Čyžienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Seismic safety of Nuclear Power 
Plants

The Lithuanian Geological Survey (LGT) from February, 
2008 to December, 2010 participated in a project „Seis-
mic Safety of Nuclear Power Plants“(NPP) which was 
coordinated by the International Atomic Energy Agency 
(IAEA) (http://www.iaea.org/). The aim of the project was 
to gain more knowledge and upgrade the ability to ensure 
seismic safety, functioning, stop and restart of existing 
NPPs during an earthquake (EQ) and after it. The project 
included estimations of seismic hazards in the NPP sites, 
modelling of behaviour of NPP reactors and exchange 
of the experience and knowledge how to solve similar 
problems. It is quite important to Lithuania as it was and 
remains a country which uses atomic energy.

The LGT joined the subproject KARISMA (Kashi-
wazaki–Kariwa) as a part of the project „Seismic Safety 
of Nuclear Power Plants“. The need of the project arose 
after a strong EQ of magnitude 6.6 in Japan in 2007, 
during which the work of Kashiwazaki–Kariwa NPP was 
disturbed. The participants of KARISMA were suggested 
to perform several tasks in order to evaluate some safety 
parameters of the NPP. There were given some structural 
parameters of Kashiwazaki–Kariwa NPP, the soil struc-
ture under the building and the records of seismic signals 
of the EQ in 2007. All this information was available via 
internet (http://cra.iaea.org). The tasks were to perform 
various calculations while using the data and to get some 
results. A workshop for discussion of the obtained results 
and solution of some problems was held.

The LGT has participated in the group which had to 
model the behaviour of the reactor No 7 of Kashiwazaki–Ka-
riwa NPP and soil structure under it. The LGS had access 
to the KARISMA data base and could get the information 
about the results obtained by other participants.

In November 8–12, 2010, the specialists from the LGT 
took part in the IAEA mission, which was aimed at evalua-
tion of the potential sites of Visaginas Nuclear Power Plant 
(VNPP). The all-round analysis of potential sites has been 
carried out since 2008 including high-resolution 2D and 3D 
seismic surveying, geological, hidrogeological, engineering-
geological and the other kinds of investigations. After the 
aforementioned mission the IAEA experts concluded that 
the safety criteria, including seismic safety, are fulfilled for 
the potential VNPP sites.
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I. Janutytė, J. Čyžienė, 
Lithuanian Geological Survey

Pav. TATENA misijos dalyviai. Lietuvoje dirbo keturi 
didelę patirtį turintys ekspertai iš Prancūzijos, Italijos, 
Ispanijos ir Rumunijos, vadovaujami Tarptautinio seis-
minio saugumo centro atstovo Ovidiu coman 

2010 metų lapkričio 8–12 dienomis Lietuvos 
geologijos tarnybos specialistai dalyvavo specia-
lios Tarptautinės atominės energijos agentūros 
(TATENA) ekspertų misijos, kurios tikslas buvo 
įvertinti potencialių naujos Visagino atominės 
elektrinės (AE) statybos aikštelių tinkamumą įvairių 
veiksnių (geologinių, seismologinių, meteorologinių 
ir kt.) atžvilgiu (pav.), darbe. Aikštelių įvertinimo 
darbai pagal TATENA saugos reikalavimus „Visa-
gino atominė elektrinė“ vykdomi nuo 2008 metų. 
Pažymėtina, kad, tiriant naujos AE statybos aikštelių 
giluminę geologinę sandarą, buvo atlikti itin detalūs 
(didelės skiriamosios gebos) dvimatės (2d) ir 
trimatės (3d) seisminės žvalgybos, inžineriniai geo-
loginiai, hidrogeologiniai ir kiti tyrimai. TATENA 
misijos ekspertų nuomone, potencialios statybos 
aikštelių vietos yra tinkamos, įskaitant ir jų seisminį 
saugumą, naujos Visagino atominės elektrinės (AE) 
statybai.

Fig. Participants of IAEA mission. Highly experienced 
experts from France, Italy, Spain and Romania headed 
by Ovidiu Coman, a representative of the International 
Seismic Safety Centre, visiting Lithuania
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Valstybinės geologijos informacinės sistemos 
GEOLIS posistemis Geofizika yra skirtas geofizinių 
tyrimų (seisminės žvalgybos (2d ir 3d), magnetinės 
žvalgybos, gravitacinės žvalgybos, elektrinės žval-
gybos, akustinio zondavimo, geofizinių tyrimų 
gręžinyje (GTG), vertikalaus seisminio profilia-
vimo (VSP) duomenims saugoti, valdyti ir naudoti. 
Sukūrus minėtąjį posistemį, nuo 2008 metų LGT buvo 
vykdomi seisminės žvalgybos, elektrinės žvalgybos, 
gravitacinės žvalgybos ir magnetinės žvalgybos duo-
menų atrankos, parengimo ir įvedimo į Geofizikos 
posistemį darbai. 2010 metų kovą baigtas projektas 
„Seisminės žvalgybos duomenų atranka, parengimas 
ir suvedimas į Geofizikos posistemį“. Valstybinės 
geologijos informacinės sistemos GEOLIS Geofizikos 
posistemyje sukaupta apie 9500 km jūros seisminės 
žvalgybos profilių ir apie 10 600 km sausumos 
seisminės žvalgybos profilių. Tvarkant sausumos 
seisminės žvalgybos pirminius duomenis, buvo 
„perskaityta“ apie 2500 km iš minėtų 10 600 km 
seisminės žvalgybos profilių duomenų (esančių 
magnetinėse juostose). Į posistemį Geofizika buvo 
įvesta ir dalis informacijos apie tuos sausumos plotus, 
kurių pirminių duomenų iš magnetinių juostų per-
skaityti nepavyko. Įvesti šių plotų profilių koordinačių 
duomenys (.prf formatu) ir profilių geometrijos duo-
menys (.jpg formatu). Projekto metu iš viso buvo 
„perskaityti“ 225 jūros ir 135 sausumos seisminės 
žvalgybos magnetinėse juostose saugomi pirminiai 
lauko duomenys, vėliau duomenys konvertuoti į 
SEG-Y formatą ir įrašyti į kompaktinius diskus. Į 
posistemį Geofizika buvo įvesti ir pirminiai jūros 
seisminės žvalgybos duomenys (esantys Lietuvos 
akvatorijoje), ir sausumos seisminės žvalgybos 
duomenys, gauti bendro giluminio taško metodu 
(BGTM). Taip pat į Geofizikos posistemį įvesti 
kiekvieno, tam tikram plotui priklausančio pro-
filio duomenys: profilio koordinatės ir profilio 
geometrijos duomenys. Taigi į posistemį Geofizika 
buvo įvesti pirminiai, 1976–1985 metais atliktų jūros 
seisminės žvalgybos darbų duomenys: bendra 
įvestųjų jūros seisminės žvalgybos profilių schema 
pateikiama 1 paveiksle. Iš viso įvesta 7 062,975 km 
jūros seisminės žvalgybos profilių, priklausančių 
Lietuvos akvatorijai.

Geofizinių tyrimų duomenų bazė
V. Sidorov, V. Stankevičienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Geophysical Survey Database

The functions of the “Geophysics” subsystem of the State 
Geological Information System GEOLIS are: the storage, 
management and the convenient usage of the geophysical 
data from seismic surveying (2D and 3D), magnetic and 
gravity mapping, electric exploration, acoustic sound-
ing, as well as well log data and vertical seismic profiling 
(VSP). 

In 2008, together with the establishment of the above 
subsystem, the project “The selection, preparation and 
loading of the seismic surveying data into the “Geophys-
ics” subsystem” was started and has been finished in 
March, 2010. 

About 9500 km of offshore and 10 600 km of onshore 
seismic profiles are stored in the Lithuanian Geological 
Survey. During the processing of the field data stored on 
magnetic tapes, about 2 500 km of the onshore seismic 
profile data were “read”. Also, a part of information 
(i.e., coordinates in .prf format of profiles) and geometry 
data (in .jpg format)) has been loaded into the subsystem  
“Geophysics” from those onshore areas where the field data 
„reading“ failed. Within the project framework, the raw 
field data of offshore and onshore seismic surveying were 
“read” from magnetic tapes (225 and 135 respectively). 
Afterwards, the data were converted into SEG-Y format 
and written in CD. 

Similarly, the field offshore seismic surveying data 
(within Lithuanian waters) and the onshore seismic 
prospecting data obtained by common deep point method 
(CDP) were loaded into the “Geophysics“ subsystem. 
Also, the subsystem was supplemented with coordinates 
and geometry data of every seismic profile of a certain area. 
In general, all field data of the offshore seismic surveying, 
carried out in 1976–1985, i.e., 7 062.975 km of the offshore 
seismic profiles of Lithuanian waters, were loaded into the 
“Geophysics” subsystem (Fig. 1).

The total length of onshore seismic profiles loaded into 
the subsystem equals to 2 476.23 km (Fig. 2). Processing, 
systematization, analysis, synthesis, and preparation of 
the data and the data loading were performed by V. Sidor-
ov, V. Stankevičienė and V. Lokutijevskis.
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Furthermore, during the project the electrical tomog-
raphy data i.e., the field data and the geoelectric sections 
obtained from the inversion of apparent resistance have 
been loaded into the “Geophysics” subsystem according to 
separate bloks or larger areas of geological investigation.

Fig. 1. Location scheme of the offshore seismic profiles 
loaded into the  “Geophysics” subsystem

1 pav. į Geofizikos posistemį įvestų jūros seisminės 
žvalgybos profilių išsidėstymo schema

Bendra įvestų į posistemį Geofizika sausumos 
seisminės žvalgybos profilių schema pateikiama 
2 paveiksle. Įvesta 2 476,23 km sausumos seis-
minės žvalgybos profilių duomenys. Minėtųjų 
seisminės žvalgybos duomenų apdorojimą, sis-
teminimą, analizę, apibendrinimą, parengimą įvesti 
ir duomenų įvedimą atliko V. Sidorov, V. Stan-
kevičienė ir V. Lokutijevskis.

2 pav. į  Geofizikos posistemį įvestų sausumos seisminės 
žvalgybos profilių išsidėstymo schema

Fig. 2. Location scheme of the onshore seismic survey pro-
files loaded into the “Geophysics” subsystem
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Besides, the vertical electrical sounding data from 
the Molėtai, Papilys, Krekenava, Piniava and Noriūnai 
districts were loaded in the subsystem. Processing, sys-
tematization, analysis, synthesis, and preparation of the 
data of the above mentioned electrical methods as well as 
the data loading were carried out by Dr. R. Šečkus and 
D. Baršauskaitė. 

The entire Lithuanian territory is covered in a 1:200 000 
scale gravity and magnetic mapping, whereas 1:50 000 
scale mapping covers 25 per cent of territory of Lithuania. 
All the processed and interpreted primary gravity and 
magnetic field surveying data are stored in catalogues 
together with the compiled maps. The processed and in-
terpreted data obtained from the gravity and magnetic 
mapping of 23 objects and 13 objects, where only gravity 
field observations were carried out, has been loaded into 
“Geophysics” subsystem. 

Based on the results, obtained from the systemized 
gravity and magnetic data of the 36 areas, the catalogues 
of observation and auxiliary points were prepared and the 
location schemes of the observation points were compiled 
(in .srt and .jpg formats). Besides, the numerical models of  
gravity and magnetic field variations  were created in .grd 
format. Based on these models, the gravity and magnetic 
anomaly maps for the 36 objects were compiled adapting 
Surfer and MapInfo software. 

After the calculations of the local and regional grav-
ity and magnetic field anomalies and horizontal gradi-
ents, the gravity and magnetic anomaly maps and their 
transformations maps for all 36 areas were compiled. 
The maps were created using Surfer, PF (Potential Field) 
and MapInfo software. All the data were loaded into the 
“Geophysics” subsystem. The processing, systematiza-
tion, analysis, synthesis, preparation of the gravity and 
magnetic fields data and the data loading were performed 
by L. Korobliova.

V. Sidorov, V. Stankevičienė, 
Lithuanian Geological Survey

 

Projektą vykdant taip pat buvo susisteminti ir į 
Geofizikos posistemį įvesti elektrinės tomografijos 
tyrimų duomenys, kaip antai: elektrinės tomografi-
jos tyrimų pirminiai duomenys ir geoelektriniai 
pjūviai, gauti atlikus tariamųjų varžų inversiją, 
įvesti pagal atskirus rajonus arba stambesnius geo-
loginio tyrimo objektus. Be elektrinės tomografijos 
duomenų, į posistemį Geofizika buvo įvesti ir ver-
tikalaus elektrinio zondavimo tyrimų duomenys; iš 
viso buvo įvesti toliau išvardytų objektų vertikalaus 
elektrinio zondavimo (VEZ) taškai:

1. Molėtų objekto – 738 taškai;
2. Papilio objekto – 876 taškai; 
3. Krekenavos objekto – 474 taškai;
4. Piniavos objekto – 800 taškai; 
5. Noriūnų objekto – 740 taškai;. 

Iš viso: 3628 VEZ taškai. 
Minėtųjų elektrinės tomografijos duomenų ir ver-

tikalaus elektrinio zondavimo duomenų apdorojimą, 
sisteminimą, analizę, apibendrinimą, parengimą 
įvesti duomenis ir jų įvedimą atliko dr. R. Šečkus ir 
d. Baršauskaitė.

Visa Lietuvos teritorija kartografuota gravitacinio 
lauko ir magnetinio lauko kartografavimu 1:200 000 
masteliu, o 25 proc. Lietuvos teritorijos – gravitacinio 
lauko ir magnetiniu lauko kartografavimu 1:50 000 
masteliu. Visi apdoroti ir susisteminti pirminiai gravi-
tacinio ir magnetinio laukų tyrimų duomenys saugomi 
kataloguose ir apibendrinti žemėlapiuose. Gravitaci-
nio ir magnetinio laukų tyrimų duomenų apdorojimą, 
sisteminimą, analizę, apibendrinimą, parengimą įvesti  
duomenis ir jų įvedimą atliko L. Korabliova. darbų 
vykdymo laikotarpiu į posistemį Geofizika buvo įvesti 
apdoroti ir interpretuoti gravitacinės ir magnetinės 
žvalgybos duomenys, gauti atlikus gravitacinį ir 
magnetinį kartografavimą 23-juose objektuose bei 
13-oje objektų, kuriuose atlikti tik gravitacinio lauko 
stebėjimai. Remiantis rezultatais, gautais susistemi-
nus 36 gravitacinės ir magnetinės žvalgybos plotų 
duomenis, parengti šių plotų atraminių ir stebėjimų 
punktų katalogai; naudojant Surfer ir MapInfo 
programinę įrangą sudarytos visų 36 plotų geofizinių 
stebėjimų punktų išdėstymo schemos (.srf ir .jpg for-
matais). Taip pat sudaryti Lietuvos teritorijos gravi-
tacinio ir magnetinio laukų skaitmeniniai modeliai 
.grd formatu. Atlikti gravitacinio ir magnetinio laukų 
lokalių bei regioninių anomalijų ir horizontalaus gra-
diento modulio skaičiavimai, jais remiantis parengti 
visų 36 objektų gravitacinių ir magnetinių anomalijų 
ir jų transformacijų žemėlapiai, naudojant Surfer, PF 
(potencial fields) ir MapInfo programas. Visi minėti 
duomenys įvesti į Geofizikos posistemį.
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Laboratorijos veikla ir pasirengimas akreditacijai
V. Ražinskas, Lietuvos geologijos tarnyba

2010 metais Lietuvos geologijos tarnybos laboratori-
joje (toliau Laboratorija) buvo tęsiami ankstesniais 
metais pradėti dviejų krypčių darbai:

•	Uolienų ir gruntų bandinių bei vandens mėgi-
nių laboratoriniai tyrimai ir bandymai;

•	Stacionarios laboratorijos techninės bazės mo-
dernizavimas ir jos pajėgumo stiprinimas.

Pagal pirmąją veiklos kryptį 2010 metais Lietuvos 
geologijos tarnybos laboratorijoje buvo atlikti 1556 
uolienų ir gruntų bandinių bei vandens mėginių 
laboratoriniai tyrimai ir bandymai.

Visi tyrimai buvo atlikti vadovaujantis tarptauti-
niais standartais (ISO), Lietuvos standartais (LST) bei 
Lietuvos aplinkos apsaugos norminiais dokumentais 
(LANd) parengtomis tyrimų metodikomis. Ypatingas 
dėmesys atliekant laboratorinius tyrimus ir ban-
dymus buvo kreipiamas į tyrimų kokybę, atlikimo 
eigą, procedūrų, naudojamų prietaisų, cheminių 
medžiagų ir reagentų atitikčiai naudojamų standartų 
reikalavimams. 

Greta Laboratorijoje atliekamų tyrimų ir bandymų 
buvo pradėta formuoti litoteka – demonstracinis 
Lietuvos uolienų ir gruntų, atspindėsiančių tipines 
litologines jų savybes, rinkinys.

Tačiau daugiausia dėmesio Laboratorijos veikloje 
2010 metais buvo skirta kitai veiklos krypčiai – Labo-
ratorijos techninei bazei atnaujinti ir modernizuoti. 

Įgyvendinant Europos regioninės plėtros fondo 
lėšomis finansuojamą projektą „Geologinės aplinkos 
monitoringo pajėgumų stiprinimas“ toliau buvo 
atliekamas Laboratorijos techninės bazės moderni-
zavimas – baigta laboratorinės įrangos, matavimo 
priemonių, laboratorinių indų ir cheminių reagentų 
viešųjų pirkimų procedūra.

Vykdant projektą įsigyta 28 komplektai stacionarių 
laboratorinių prietaisų, skirtų uolienų ir gruntų mė-
giniams imti, paruošti juos tyrimams, litologinėms, 
fizikinėms ir mechaninėms savybėms nustatyti, 
inžineriniams geologiniams rodikliams įvertinti, 
uolienų, gruntų ir vandens cheminės sudėties tyri-
mams atlikti. Iš jų galima paminėti pusiau automati-
nius gruntų kirpimo bei kompresinio (oedometrinio) 
spūdumo bandymų aparatus, lazerinį grunto dalelių 
difrakcinį analizatorių, prietaisą Proktoro bandy-
mams atlikti, kitą smulkesnę analitinę ir matavimo 
įrangą, sertifikuotus cheminius reagentus ir labora-
torinius indus, būtinus tyrimams atlikti pagal ISO 
standartų reikalavimus. 

Laboratory work and preparation 
for accreditation

In 2010, the Laboratory of the LGS (Lithuanian Geological 
Survey) was working in two directions:

− Laboratory  tests of rocks, soil and water;
− Development and improvement of laboratory's 

technical base.
In 2010, laboratory tests and experiments with 1556 

specimens of rocks, soils and water were performed. All 
tests were performed in accordance with the international 
standards (ISO), Lithuanian standards (LST) and LAND 
acts. Special considerations were taken of the quality of 
tests according to the standards specification. A founda-
tion was laid for development of a collection of Lithuanian 
rocks and soils.

In 2010, the works on renovation and modernization of 
the laboratory's technical base were continued. Measures 
were taken for implementation of the project “Consolida-
tion of geological environment monitoring capacity”. This 
project was sponsored by the European Regional Develop-
ment Fund. In accordance with the project, open purchases 
of laboratory equipment, chemical reagents and laboratory 
vessels ware were finished: 28 sets for rock and soil sam-
pling, analysis preparation, lithological, physical-mechani-
cal properties testing, engineering geological characteristics 
evaluation, and rock, soil and water chemical composition 
analysis were purchased. They are: semi-automatic direct 
shear testing, oedometric consolidation testing, laser 
particle sizer, proctor compaction testing, other smaller 
analytical and measuring equipment, certified reagents 
and laboratory ware. The new equipment was prepared for 
installation yet the installation itself encountered a lot of 
technical problems (unusable electricity installation, labo-
ratory's accommodation is in a bad shape). In prospect, an 
overhaul will be transacted after which the new laboratory 
equipment will be used safely and reliably.

The quality management system and normative docu-
mentation for laboratory activity are due to be prepared 
in the nearest future. 

Following the normative documentation of the State 
Metrology Service, Lithuanian Standards Department and 
National Accreditation Bureau, the quality management 
system will include all processes of analysis: from sampling 
through to presentation of results and data protection.

When technical modernization is introduced and state-
of-the-art management with control system is working, the 
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Visa įsigyta įranga baigiama montuoti ir ruošiama 
pradėti naudoti. Kartu yra rengiamos ir atnaujinamos 
tyrimų metodikos, derinant jas su tarptautiniais bei 
nacionaliniais europiniais tyrimų standartais, to-
bulinamos rezultatų pateikimo formos.

Tiesa, pradėjus montuoti naują įrangą kilo tech-
ninių sunkumų dėl elektros instaliacijos, Laboratori-
jos patalpų ir inžinerinių tinklų nepakankamumo, 
todėl prieš baigiant Laboratorijos modernizavimą 
bus atliktas kapitalinis patalpų remontas, siekiant pri-
taikyti jas saugiai bei patikimai naujos laboratorinės 
įrangos ir matavimo priemonių eksploatacijai.

Vėliau, atnaujinus ir modernizavus Laboratorijos 
patalpas bei įrangą, bus tęsiami tyrimų kokybės 
valdymo sistemos diegimo darbai, rengiami kiti 
norminiai dokumentai, reglamentuojantys tyrimų 
kokybę ir Laboratorijos veiklą. 

Vadovaujantis Valstybinės metrologijos tarnybos, 
Lietuvos standartizacijos departamento bei Naciona-
linio akreditacijos biuro normatyviniais dokumentais 
numatoma tęsti pradėtą atliekamų tyrimų metodikų 
standartizavimą, greitu laiku bus parengti ir pa-
tvirtinti Laboratorijos darbą reglamentuojantys normi-
niai dokumentai. Tęsiami darbai rengiant ir diegiant 
tyrimų kokybės bei kokybės valdymo sistemą, kuri 
apims visą tyrimo procesą nuo bandinių priėmimo ir 
registracijos iki tyrimų rezultatų pateikimo užsakovui 
formos, tvarkos, duomenų apsaugos ir konfidencia-
lumo užtikrinimo.

Baigus techninį Laboratorijos modernizavimą ir 
įdiegus joje šiuolaikinę vadybos ir valdymo sistemą, 
toliau bus rengiami dokumentai, siekiant Laboratori-
joje atliekamų tyrimų sertifikavimo bei Laboratorijos 
akreditacijos. Pirmiausiai, jau kitais metais, numato-
ma gauti Aplinkos apsaugos agentūros leidimą atlikti 
teršalų vandenyje bei dirvožemyje matavimus ir tyri-
mus. Tai leis aktyviai dalyvauti Tarnybos atliekamose 
požeminio vandens ir dirvožemio monitoringo prog-
ramose, kituose valstybiniuose ir tarptautiniuose 
projektuose bei programose.

dabar Lietuvos geologijos tarnybos laboratorijoje 
atliekami šie uolienų ir gruntų laboratoriniai tyrimai 
ir bandymai:

1. Gruntų stiprumo kerpant bandymai.
2. Gruntų kompresinio (oedometrinio) spūdumo 

bandymai.
3. Uolienų ir kietųjų gruntų tempimo bandymai.
4. Uolienų ir kietųjų gruntų atsparumo gniuždymui 

bandymai.
5. Uolienų atvirojo poringumo tyrimas.
6. Uolienų ir gruntų tankumo tyrimas.
7. Grunto dalelių ir gamtinio masės tankio tyri-

mai.

Lazerinis difrakcinis grunto dalelių analizatorius
Laser diffraction analyser of soil particles

laboratory will be drafting documents for tests certification 
and laboratory's accreditation. Next year, the documenta-
tion will be submitted to the Environmental Protection 
Agency to obtain a licence for water tests. It will allow 
the laboratory to take part in subterranean water and soil 
monitoring programs.

In the future, the laboratory will correct, change and 
diversify types of tests and methodologies. 

List of rock and soil tests currently carried out in the 
LGT laboratory:

1. Direct shear testing.
2. Oedometer consolidation testing.
3. Rock and hard soil tensile tests.
4. Rock and hard soil resistance to compression tests.
5. Open porosity of rock tests.
6. Rock and soil density tests.
7. Density of solid particles and density of natural 

weight tests.
8.  Determination of liquid and plastic limits.
9.  Determination of rock humidity. (water content)
10. Content of organic matter and carbonate inclu-

sions tests.
11. Determination of filtration coefficient in sandy 

soils.
12. Grain size distribution determined using sieves 

and by sedimentation method.
13. Rock and soil chemical composition analysis. 

V. Ražinskas, 
Lithuanian Geological Survey
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Valstybinė geologinės informacijos sistema 2010 me-
tais papildyta nauja informacine sistema: vykdant 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų 
programos priemones buvo įsteigta Valstybinė 
požeminio vandens informacinė sistema. Sistemos 
steigimo tikslas – su požeminio vandens išteklių 
naudojimu, kokybe ir apsauga susijusių duomenų 
rinkimas, sisteminimas, centralizuotas valdymas ir 
pateikimas suinteresuotiems asmenims elektroninėje 
erdvėje, užtikrinant duomenų ir informacijos apie 
požeminį vandenį viešumą. Informacinių technologijų 
poskyrio darbuotojai drauge su Hidrogeologijos sky-
riaus specialistais atliko dokumentų, kuriais regla-
mentuojama numatoma kompiuterizuoti veiklos sri-
tis, bei planuojamų kaupti duomenų analizę, nustatė 
duomenų šaltinius ir kaupiamų duomenų srautus tarp 
steigiamos ir kitų informacinių sistemų bei valstybės 
registrų. Remiantis atlikta analize ir vadovaujantis 
informacinių sistemų kūrimą reglamentuojančiais 
dokumentais buvo parengti ir patvirtinti Valstybinės 
požeminio vandens informacinės sistemos nuostatai, 
duomenų saugos dokumentai: duomenų saugos 
nuostatai, Naudotojų administravimo taisyklės, 
Saugaus duomenų tvarkymo taisyklės. Numatyta, 
kad požeminio vandens informacinėje sistemoje bus 
kaupiami požeminio vandens baseinų, vandeningųjų 
sluoksnių, prognozinių požeminio vandens išteklių 
bei išteklių kokybės ir naudojimo duomenys, taip 
pat valstybinio, savivaldybių ir ūkio subjektų vykdo-
mo požeminio vandens monitoringo duomenys. 
Požeminio vandens duomenims tvarkyti bus nau-
dojami Adresų, Juridinių asmenų, Žemės gelmių 
registro, georeferencinio pagrindo kadastro bei kitų 
valstybės IS duomenys. Parengtas informacinės 
sistemos specifikacijos projektas, kuriuo vadovau-
jantis paruoštos pradinės duomenų tvarkymo ir 
naudojimo aplikacijos. 

Lietuvos geologijos tarnybos informacinių sistemų plėtra
R. Aleknienė, D. Malinauskas, Lietuvos geologijos tarnyba

Information systems development 
in the Lithuanian Geological Survey

In 2010, the National geological information system was 
complemented by a new system – the National ground-
water information system. The goal of the system is to 
collect and qualify the data related with the use, quality 
and protection of groundwater resources. Also the data 
management and presentation to the interested persons 
in the e-space were centralized ensuring publicity of the 
data and information about groundwater. The staff of 
Information Technologies together with the specialists 
from the Hydrogeology Division analysed the data and 
identified data sources and flows. Based on the performed 
analysis and following the regulations on the National 
groundwater information system and data protection, 
the rules for data protection, administration of users and 
data safe management were worked out and approved. 
Provisions were made for groundwater bodies, aquifers, 
prognostic groundwater resources data and groundwater 
monitoring data to be stored within the groundwater 
information system. A project for information system 
specification was developed and served as a basis for ap-
plications of data management. A primary data process-
ing environment was created by the Survey staff. The 
database structure and data management applications for 
groundwater bodies, prognostic groundwater resources, 
mineral water recognition protocols, brine discharge and 
other data were elaborated.

It is planned that collected data will be submitted to 
the Ministry of Environment, the Environmental protec-
tion agency and its regional branches, the Department of 
Statistics, legal persons and the public. Some of the data 
on groundwater bodies and national groundwater moni-
toring posts are already available on the public website 
(internet maps). 

8. Takumo ir plastingumo drėgnio ribų radimas.
9. Uolienų drėgnumo tyrimas.
10. Organinių medžiagų ir karbonatinių intarpų 

kiekio nustatymas.
11. Smėlingų gruntų filtracijos koeficiento nusta-

tymas.

12. Gruntų granuliometrinė analizė sietų ir kombi-
nuotu (sietų ir pipetės) metodu.

13. Uolienų ir gruntų cheminės sudėties nustaty-
mas. 

Ateityje, atsiradus poreikiui, atliekamų labora-
torinių tyrimų ir bandymų rūšys, metodikos ir speci-
fika galės būti koreguojama, keičiama ar plečiama.
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Kadangi požeminio vandens informacinei sistemai 
kurti lėšų nebuvo skirta, priimtas sprendimas kuriant 
sistemą kuo labiau išnaudoti turimą ir kitų Tarnybos 
informacinių sistemų veiklai užtikrinti naudojamą 
kompiuterinę techninę įrangą: serverius, duomenų 
bazės valdymo (Oracle) bei erdvinių duomenų tvar-
kymo programinę įrangą (MapInfo). Pradinių siste-
mos duomenų tvarkymo aplinka sukurta Tarnybos 
darbuotojų. Paruoštos duomenų bazės struktūros ir 
duomenų tvarkymo aplikacijos, skirtos informacijai 
apie požeminio vandens baseinus, prognozinius 
požeminio vandens išteklius, mineralinio vandens 
pripažinimo protokolus, kitų institucijų išduotus 
vandens gavybos leidimus, sūrimų išleidimą ir ki-
tiems duomenims kaupti ir tvarkyti.

Planuojama, kad sukaupti duomenys bus teikiami 
Aplinkos ministerijai, Aplinkos apsaugos agentūrai 
ir regioniniams departamentams, Statistikos depar-
tamentui, juridiniams asmenims ir visuomenei. 
dalis duomenų: požeminio vandens baseinai, vals-
tybinio požeminio vandens monitoringo postai jau 
dabar teikiami visuomenei Tarnybos tinklalapyje GIS 
priemonėmis (internetiniai žemėlapiai). Požeminio 
vandens duomenų teikimo elektroninių paslaugų 
sukūrimas įtrauktas į Aplinkos ministerijos vykdomą 
projektą „Aplinkos ministerijos pavaldžių institucijų 
viešųjų paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“.

2010 metais toliau buvo vykdomi informacinių 
sistemų integravimo darbai. Saugomų teritorijų 
valstybės kadastro duomenys naudojami tvarkant 
Žemės gelmių registro Išteklių dalies duomenis bei 
Valstybinės geologijos informacinės sistemos 
(GEOLIS) Taršos židinių bei Geotopų posistemių 
duomenis. Atlikti Tarnybos informacinių sistemų 
duomenų bazės struktūrų bei duomenų tvarkymo 
ir naudojimo aplikacijų pakeitimai, leidžiantys su-
formuoti ir išsaugoti duomenų sąsajas atributinių 
duomenų lygiu. Atlikti pakeitimai supaprastins duo-
menų paiešką, leis keistis duomenimis tarp sistemų. 
Ypač tai aktualu geotopų duomenų naudotojams, nes 
duomenys apie tuos pačius unikalius geologinius 
objektus kaupiami skirtingose sistemose: Saugomų 
teritorijų kadastre – duomenys apie objekto apsaugos 
statusą, teisiniai dokumentai, Geotopų posistemyje – 
duomenys apie sudėtį, unikalumą, tautosakinės, 
istorinės žinios, nuotraukos. 

Pagal Žemės gelmių registro ir GEOLIS naudotojų 
prašymus ir pastabas atlikti šių sistemų naudojimo 
aplinkos koregavimai bei sukurtos papildomos 
funkcijos: paruoštos šešios papildomos duomenų 
išrinkimo funkcijos, paruošti šeši nauji ir koreguoti 

In 2010, the work on the integration of information 
systems continued. The database structures of LGS infor-
mation systems and data management applications were 
changed. These changes will simplify the data searching 
procedure and will allow the data exchange between sys-
tems. This is especially relevant for geotopes data users 
because the data about the same unique geological objects 
are stored in different systems: in the Protected Areas 
Register (the data about the protection status of objects 
and legal documents) and Geotopes Subdivision (the data 
about the composition, uniqueness, folklore, historical 
information, and photos).

According to the Underground Register and GEOLIS 
users’ requests and comments additional features were de-
veloped: six additional data retrieval functions, six new and 
25 edited reports were prepared. Potential pollution sources 
subdivision was added with new functions of limit values 
calculation. The data on water levels were supplemented 
with water temperature data processing environments. 
New digital maps for the internet users were compiled: 
“Eco-geological research”, “Watering”, “Karst area map”, 
and “Eco-geological recommendations map”.

In 2010, emphasis was placed on the system adminis-
tration: maintenance of antivirus system and data replica-
tion systems, revision of users’ rights and other. Purchased 
and installed Printers and Software of print access control 
system for computers and printers and print resources 
monitoring was purchased and installed.

R. Aleknienė, D. Malinauskas, 
Lithuanian Geological Survey
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25 ataskaitų šablonai. Potencialių taršos židinių 
posistemis papildytas naujomis ribinių verčių 
skaičiavimo funkcijomis ekogeologinių tyrimų duo-
menims įvertinti. Vandens lygio duomenų tvarky-
mas papildytas vandens temperatūros duomenų 
tvarkymo aplinkomis. Atlikti Žemės gelmių registro 
išteklių dalies duomenų tvarkymo aplinkos pakeiti-
mai leis tuos pačius išteklių bei gavybos duomenis 
kaupti ir kubiniais metrais, ir tonomis. Sudaryti ir 
naudotojams pateikti nauji skaitmeniniai žemėlapiai: 
„Ekogeologiniai tyrimai“, „Vandenvietės“, „Karstinio 
rajono žemėlapis“, „Ekogeologinių rekomendacijų 
žemėlapis“.

Siekiant užtikrinti Tarnybos informacinių sistemų 
funkcionalumą, vykdomi sistemų administravimo 
darbai: antivirusinės ir duomenų kopijavimo 
sistemų priežiūra, klasifikatorių tvarkymas, vartotojų 
teisių koregavimas ir kt. Įsigyta ir kompiuterinėse 
darbo vietose įdiegta spausdintuvų ir spausdinimo 
prieigos valdymo sistemos programinė įranga, 
skirta kompiuterinių darbo vietų bei bendrųjų 
spausdintuvų prieigai valdyti, ištekliams 
stebėti bei spausdinamų dokumentų 
apskaitai vykdyti.



88 2010 METAIS BAIGTŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ PROJEKTŲ REZULTATAI
RESULTS Of PROJEcTS cOMPLETEd IN 2010

1. Žemės gelmių geologinio tyrimo dokumentai 
(ataskaitos)

Geologijos fondas kaupia, sistemina ir teikia valstybės 
institucijoms, mokslo įstaigoms ir visuomenei 
informaciją apie žemės gelmes. Geologinė informacija 
teikiama vadovaujantis 2007 m. lapkričio 30 d. Lietu-
vos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos di-
rektoriaus įsakymu Nr. 1-146 patvirtinta Lietuvos ge-
ologijos tarnyboje saugomos geologinės informacijos 
naudojimo tvarka (Valstybės žinios. 2007, Nr. 129-5253). 
Geologijos fonde sukaupta visa Lietuvos teritorijoje 
ir dalies su ja besiribojančiose užsienio teritorijose 
geologinių tyrimų metu gauta informacija. Geologijos 
fondui informaciją nuolat teikia visos geologinius 
tyrimus atliekančios įmonės. fondas pradėtas kom-
plektuoti 1945 metais ir jame sukaupta, saugoma ir 
naudojama 17 976 tyrimo darbų ataskaitos (iš viso 
44 536 vienetai, įskaitant gręžinių pasus, geofizines 
diagramas, žemėnaudos planus ir kt.). 2010 metais 
tęstas Geologijos fondo komplektavimas.

Per 2010 metus fondas papildytas:
• 1543 geologinio tyrimo ataskaitomis,
• 149 geofizinių tyrimų diagramomis,
• 74 gręžinių pasų knygomis.

Per 2010 metus lankytojams išduota 3096 ataskai-
tos, 277 lapai įvairaus mastelio topografinių žemėlapių. 
Pagal įvairių įmonių, mokslo institucijų ir fizinių 
asmenų užsakymus padaryta 4688 lapai (A4 formatu) 
ir 880 lapų (A3 formatu) atskirų dokumentų kopijų.

Geologijos fonde saugomų dokumentų katalogų 
duomenys suvesti į Valstybinės geologijos informacinės 
sistemos „Bibliofondo“ posistemį. Suformuoti autorinis, 
teritorinis ir dalykinis Geologijos fondo dokumentų 
elektroniniai katalogai. 2010 metais į „Bibliofondo“ 
posistemį suvesta 6829 naujai gauti ir archyviniai 
geologijos fondo dokumentai. Tęsiama geologinių 
dokumentų detalizacija, aprašant sudedamąsias 
ataskaitų dalis. Nuskenuoti ir aprašyti 1688 archy-
viniai geologijos fondo dokumentai. Atliktas 12 037 
„Bibliofondo“ įrašų koregavimas. 1999 metais pradėta 
kaupti skaitmeniniai geologinių dokumentų įrašai 
kompaktiniuose diskuose. 2010 metais kompaktiniuo-
se diskuose gauta 291 ataskaita, iš jų 174 cd perkeltos 
į diskinę duomenų saugyklą. Paieška Geologijos fondo 
dokumentų kataloge (http://www.lgt.lt→Pradžia	→	

Geologijos fondas ir bibliofondas
L. Ramanauskienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Regulation and usage of geological 
information in the Geological Fund

The Geological Fund collects groups and delivers geologi-
cal information to governmental institutions, scientific 
organizations and public users. The formation of the 
Geological Fund began in 1945 and continued until its 
completion in 2010. It gives access to collected and stored 
geological material from Lithuania and part of neighbour-
ing areas. The stored material includes reports (17 976 
units in total) on geological researches, borehole passports, 
land use plans, maps, geophysical research diagrams, 
etc. – an overall of about 44 536 units.

In 2010, the Fund was replenished with:
• 1543 reports on geological researches,
• 149 diagrams of geophysical researches,
• 74 books of borehole passports.

The information accumulated in the Geological Fund 
is available to specialists of Lithuanian geological and 
other institutions (environment protection, landscape 
management, land management, research institutes, 
municipalities, etc.), students and foreign users from the 
ES countries in the frame of the Lithuanian Law. 

3096 reports were given to visitors in 2010. The spe-
cialists of LGS and other enterprises often use topographic 
maps taken from the Fund (over 277 maps were taken).

The formation of an electronic catalogue was completed 
and is available on the Lithuanian Geological Survey web-
site for Lithuanian and foreign users (http://www.lgt.lt→
Posistemis→Bibliofondas). 6829 bibliographical records 
for an electronic catalogue supplemented the sub-system 
“Bibliofondas” database in UNIMARC format in 2010. 
The inventory of December 31, 2010, showed that the sub-
system „Bibliofondas“ had 44 536 records in stock.

The Geological Fund provides scientific geological 
information to specialists and disseminates the relevant 
geological information to the public. For this purpose, 
it compiles a specialized information stock of published 
documents according to the main subjects of geological 
investigations (general and regional geology, hydrogeo-
logy, mineral resources, engineering geology, oil geology, 
environmental geology, geochemistry and geological 
mapping) and supplies the geological information to the 
general public, State institutions, and Lithuanian and 
foreign organizations of geological sciences. The informa-
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Paslaugos →	Informacinės rinkmenos →	Informacinių 
sistemų duomenys →	Posistemiai →Bibliofondas) gali 
naudotis Lietuvos geologijos tarnybos darbuotojai ir 
visi kiti geologinės informacijos naudotojai.

Inžinerinius geologinius tyrimus atliekančioms 
įmonėms išduotos 326 pažymos dėl ataskaitų įregist-
ravimo Geologijos fonde.

Pagal atskirus prašymus dalyvauta teikiant geo-
loginę informaciją, saugomą Lietuvos geologijos 
tarnybos informacinių sistemų duomenų bazėje 
„Geolis“ (geologinio turinio žemėlapiai, naudingųjų 
iškasenų telkiniai, geologinės aplinkos taršos židiniai, 
požeminio vandens gręžiniai, vandenvietės ir jų SAZ, 
geotopai) teritorijų bendriesiems ir specialiesiems 
planams rengti (22 užsakymai).

Geologijos fonde sukaupta informacija nau-
dojasi Lietuvos geologijos tarnybos, kitų valstybės 
institucijų ir įstaigų (aplinkos apsaugos, kraštotvarkos, 
žemėtvarkos, mokslo įstaigų, savivaldybių ir kt.) 
žemės gelmių tyrimą atliekančių įmonių specialistai, 
aukštųjų ir aukštesniųjų mokslo įstaigų studentai bei 
kiti juridiniai ir fiziniai asmenys. Informacija priei-
nama Europos Sąjungos valstybių narių fiziniams, 
juridiniams asmenims ir šių asmenų grupėms, vei-
kiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis, kitiems 
užsienio subjektams, jei to nedraudžia įstatymai ar 
kiti teisės aktai.

2. Bibliofondas (publikuoti leidiniai)

Informacijos valdymo skyrius aprūpina specia-
listus naujausia geologine informacija ir platina 
aktualią informaciją visuomenei. Tam tikslui kau-
pia Publikuotų leidinių informacijos fondą pagal 
vykdomų geologinių tyrimų programų tematiką, 
reklamuoja, teikia ir platina geologinę informaciją 
visuomenei, valstybės institucijoms, Lietuvos ir 
užsienio geologijos organizacijoms.

Publikuotų leidinių informacijos fonde kaupia-
mi spaudiniai: knygos (monografijos, vadovėliai, 
enciklopedijos, žodynai, žinynai ir kt.) – 7560 egz., 
konferencijų ir simpoziumų medžiaga (440 pavad. 
590 egz.), periodiniai ir tęstiniai leidiniai (192 pavad. 
6695 egz.), žemėlapiai (405 pavad.), kompaktiniai 
diskai (53 egz.), videofilmai (12 egz.), normatyviniai 
ir kiti dokumentai (2422 egz.). fondas kaupiamas nuo 
Lietuvos geologijos tarnybos įsteigimo 1940 metais. 
daugiausiai dėmesio skiriama Lietuvoje vykdomų 
geologinių tyrimų kryptims: bendroji ir regioninė 
geologija, taikomieji tyrimai (mineralinės žaliavos, 
hidrogeologija, inžinerinė geologija, naftos geologija, 
ekologinė geologija, geochemija, geoinformatika), 
geologinis kartografavimas.

tion stock of published documents lies on the basis of the 
stock of published documents, which was established in 
1940 and continued until its completion in 2010.

The sources for compilation are: Lithuanian and for-
eign publishers and suppliers, information centres, librar-
ies, foreign geoscience organizations (buying, exchange 
on the basis of cooperation agreement and acquisition as 
a present).

The stock of published documents includes:
• 7560 copies of books (monographs, encyclopaedias, 

dictionaries, and atlases),
• 440 titles (590 copies) of proceedings of conferences 

and symposiums, etc.
• 192 titles (6695 copies) of periodical and continu-

ous publications,
• 2422 copies of normative documents,
• 405 titles of maps,
• 65 CD, video films.

The necessary information is provided by: fulfilment of 
the thematic and factual requests and traditional method 
of supplying the relevant information found using various 
means of search. 1054 titles of documents, 65 books, 1832 
copies of periodical and continuous publications, and 1738 
copies from various publications were given to specialists 
in 2010. The latest geological information and legal docu-
ments were given to specialists on a regular basis.

Geological Fund provides and distributes the publica-
tions of the Lithuanian Geological Survey. 471 copies of 
various LGS publications were distributed in 2010.

626 bibliographical records for an electronic catalogue 
and for bibliography of Lithuanian geology supplemented 
the sub-system “Bibliofondas” database in UNIMARC 
format. On December 31, 2010, the stock of the sub-system 
“Bibliofondas” included 11 460 records (http://www.lgt.lt→
Posistemiai→Bibliofondas).

The Geological Fund also compiles information from 
the Lithuanian press: collects the articles about Lithuanian 
geology from newspapers and journals. 77 bibliographical 
entries were collected in 2010.

The information stock of published documents in the 
Lithuanian Geological Survey is open to Lithuanian and 
foreign specialists and general public. The most recent 
scientific information on geological and environmental 
sciences and other subjects is available at: 

Phone.: (+370 5) 233 15 35
E-mail: liuda.ramanauskiene@lgt.lt

L. Ramanauskienė,
Lithuanian Geological Survey
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Per 2010 metus publikuotų leidinių informacinis 
fondas papildytas:

• 19 knygų,
• 6 pavad. (7 egz.) konferencijų medžiaga, 
• 61 pavad. (602 egz.) periodiniais ir tęstiniais 

leidiniais,
• 3 pavad. žemėlapiais.

Lietuvos geologijos tarnybos publikuotų leidinių 
informacinį fondą kaupia, tvarko, sistemina, da-
lykina Geologijos fondo poskyris. Komplektavimo 
šaltiniai: Lietuvos leidėjai, įvairios organizacijos, 
užsienio šalių informacijos centrai, bibliotekos, 
žurnalų redakcijos, tarptautinės organizacijos, už-
sienio geologijos organizacijos (keitimasis leidiniais, 
dovanojimas, pirkimas). dauguma užsienio šalių 
leidinių gaunama mainais, sutarus su 21 užsienio 
šalių geologijos organizacija.

Informaciniams dokumentams ir publikacijų kopi-
joms įsigyti pratęstos ir sudarytos sutartys 2011 me-
tams su Lietuvos ir užsienio leidėjais, bibliotekomis, 
užsienio geologijos organizacijomis.

Iš Lietuvos geologijos tarnybos publikuotų lei-
dinių informacinio fondo išimta ir nurašyta 503 egz. 
inventorintų dokumentų (Aktas Nr. 5 / 2009). Nu-
rašymo priežastis: nepaklausūs ir praradę aktualumą 
leidiniai.

Informacija teikta: pagal specialistų darbų tematiką, 
išpildant užklausas, taikant tradicinius metodus – ap-
tarnaujant Publikuotų leidinių informaciniame fonde 
ir teikiant einamąją aktualią informaciją. Specialistams 
teikiami naujų gautų leidinių bibliografiniai sąrašai, 
rengiama ekspozicija su jais susipažinti, užsakomos 
kopijos. Pagal specialistų užsakymus išpildytos 65 
užklausos (28 faktografinės ir 37 teminės). Pateikta: 
271 pavadinimo dokumentų, 560 bibliografinių 
aprašų, paruošti 223 dokumentų bibliografiniai 
aprašai pagal užsienio ir Lietuvos žurnalų reikala-
vimus. Padaryta 1738 puslapių įvairių dokumentų 
(straipsnių iš knygų, žurnalų, laikraščių, norminių 
dokumentų) kopijų. Iš Publikuotų leidinių informa-
cinio fondo išduota 65 knygos, 1832 egz. periodinių 
ir tęstinių leidinių, norminių dokumentų.

2010 metais atrinkta, susisteminta, sudalykinta ir 
įvesta į Valstybinės geologijos informacinės sistemos 
„Bibliofondas“ posistemį 626 dokumentų aprašai (iki 
2010 m. gruodžio 31 d.). duomenys Lietuvos geolo-
gijos bibliografijai renkami iš LGT gaunamų leidinių, 
taip pat iš Lietuvos mokslų akademijos ir Vilniaus 

universiteto mokslo publikacijų duomenų bazių. 
Posistemyje „Bibliofondas“ sukaupta 11 460 įrašų 
(iki 2010 m. gruodžio 31 d.), saugomų UNIMARc 
formatu.

Lietuvos spauda apie geologiją 2010 metais: 
surinkta ir suvesta 77 pavadinimų bibliografinių 
aprašų straipsnių apie geologiją iš laikraščių.

Publikuotų leidinių informaciniu fondu gali nau-
dotis visi Lietuvos ir užsienio piliečiai. Pirmenybė 
teikiama geologijos mokslo sričių specialistams. 
Leidiniai lankytojams iš kitų organizacijų išduodami 
pateikus asmens dokumentą.

Ruošiama medžiaga el. laikraščiui „Geonaujie-
nos“: bibliografiniai aprašai, teisiniai ir norminiai do-
kumentai, daromi straipsnių ir dokumentų vertimai.

Geologijos fondo poskyris platina LGT leidinius 
visuomenei, valstybinėms organizacijoms, apskričių, 
miestų ir rajonų savivaldybėms, kitoms Lietuvos ir 
užsienio šalių organizacijoms. Parenkami Lietuvos 
geologijos tarnybos leidiniai pristatymams, Lietuvos 
geologijai populiarinti, konferencijoms, seminarams, 
paskaitoms. 2010 metais išplatinta 471 egz. LGT 
leidinių.

Pageidaujančius gauti naujausią informaciją 
prašome kreiptis:

tel. (8~5) 233 15 35; faks. (8~5) 233 61 56
el. paštas: liuda.ramanauskiene@lgt.lt
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Public information 

In 2010, 24 press releases on relevant works of Lithua-
nian Geological Survey and key geological events were 
distributed. The Lithuanian Geological Survey (LGT) 
has published 30 professional publications in “Geologijos 
akiračiai”, “Mokslas ir gyvenimas”, “Žaliasis pasaulis”, 
the ”Journal of Environmental Engineering and Landscape 
Management” and other Lithuanian and foreign scientific 
and popular science magazines and newspapers. During 
the year, the Lithuanian Geological Survey has released 
5 editions and 9 stands for the Venta Regional Park and, 

2010 metais išplatinti 24 pranešimai spaudai apie 
aktualius Lietuvos geologijos tarnybos (LGT) darbus 
ir svarbiausius geologinius įvykius. LGT specia-
listai paskelbė 30 publikacijų Lietuvos ir užsienio 
moksliniuose ir mokslo populiarinimo žurnaluose 
ir laikraščiuose, kaip antai: „Geologijos akiračiai“, 
„Mokslas ir gyvenimas“, „Žaliasis pasaulis“, „Geo-
logija“, „Journal of Environmental Engineering and 
Landscape Management“ ir kituose. Per praėjusius 
metus Lietuvos geologijos tarnyba išleido 5 leidinius, 
9 stendus Ventos regioniniam parkui, kartu su Lie-
tuvos geografijos mokytojų asociacija – mokomąją 
priemonę mokykloms „Lietuvos geotopai“. 

Visuomenės informavimas 
I. Virbickienė, Lietuvos geologijos tarnyba

2010 metais pradėtas leisti elektroninis geologinių 
naujienų laikraštis – „Geonaujienos“. Elektroninis 
laikraštis išeina kiekvieno mėnesio pradžioje. Jame 
trumpai pateikiami Lietuvos geologijos tarnybos dar-
bai ir naujausi įvykiai, taip pat žinios iš Aplinkos mi-
nisterijos, šalių kaimynių, Europos geologinių tarnybų 
ir kitų organizacijų naujienos apie gamtos mokslo 
pasiekimus, klimato kaitą ir kiti svarbūs faktai. 

Nuolat atnaujinamos LGT tinklalapio rubrikos 
„Naujienos“, „Renginiai“, „Seisminiai įvykiai“ ir kita 
Lietuvos geologijos tarnybos specialistų parengta 
geologinė informacija (leidiniai, straipsniai...) pasie-
kiama tinklalapyje adresu www.lgt.lt.

2010 metų LGT darbuotojai dalyvavo 30-yje 
tarptautinių renginių, organizavo 12 renginių, iš jų 

Keli Lietuvos geologijos tarnybos 2010 metų leidiniai Some LGT publications inssued in 2010

together with the Lithuanian Geography Teachers As-
sociation, an educational poster “Geotopes of Lithuania” 
for schools.

In 2010, the LGT started the publication of the Geolog-
ical electronic newsletter – “Geo naujienos (GEO-News)”. 
The e-paper comes out at the beginning of each month. It 
contains a brief survey of the achievements of LGT, the 
latest events, the news from the Ministry of Environ-
ment and Geological surveys of neighbouring countries, 
EuroGEO surveys, IUGS and other organizations, and 
the news about scientific findings, climate change and 
other interesting facts.

The regularly updated information under the head-
ings “News”, “Events”, “Seismic events” and geological 
information prepared by the specialists from the Lithuanian 
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Geological Survey (publications, articles and links) are ac-
cessible on the website www.lgt.lt.

In 2010, the staff members of the LGT participated at 
30 international events and organized 12 events including 
6 international ones.

The LGT cooperated on a regular basis with adminis-
trations of preserved areas: Biržai and Venta Regional 
Parks and other organizations (Pasvalys Museum), 
organized several practical seminars, etc.

In 2010, the final of competition “Our Earth – Environ-
ment in the past, today and in the future” on the theme 
“Earth Surface Sculptors” was successfully organized 
by the Lithuanian Geological Survey for students of the 
3d–6th grades. The winners of the competition are: Gabija 
Augaitytė (Kaunas, Vydūnas Basic Shool), Anna Walasik 
(Kielce, Poland) and Katarzyna Lazarz (Krakow, Poland). 
A catalogue of students’ work was issued, teachers and 
students were awarded with diplomas and prizes and a 
tour to Vilnius old town, Trakai and Kernavė for the win-
ners was organized.

I. Virbickienė, 
Lithuanian Geological Survey

šešis tarptautinius. Keletą kartų per metus vyko LGT, 
saugomų teritorijų (Biržų, Ventos ir kt. regioninių 
parkų) ir įvairių institucijų specialistų bendri rengi-
niai, pritraukę nemažą žiniasklaidos ir visuomeninių 
organizacijų dėmesį. 

Kiekvienais metais LGT organizuoja mokomuo-
sius-informacinius seminarus geologinių tyrimų 
įmonių specialistams, savivaldybių darbuotojams, 
dirbantiems aplinkosaugos srityje, ir švietimo dar-
buotojams.

  
Pažintis su Ventos regioniniu parku ir jo gretimybėmis – 
Šaltiškių karjeru, Papilės „beždžionių“ tiltu, Kamanų 
rezervatu (lauko seminaras Molėtų krašto švietimo darbuo-
tojams „Ventos krašto gamtinė įvairovė, geologinis paveldas 
ir istorija“, 2010 m. birželio mėn.) (I. Virbickienės nuotr.)

2010 metais Lietuvos geologijos tarnyboje vyko Lie-
tuvos ir Lenkijos III–VI klasių moksleivių konkurso 
„Mūsų Žemė – praeityje, šiandien ir ateityje“ (tema 
„Žemės paviršiaus skulptoriai“) finalas. Tarptautinį 
konkursą laimėjo moksleivės: Gabija Augaitytė iš 
Kauno Vydūno pagrindinės m-klos, Anna Walasik 
iš Kielce ir Katarzyna Lazarz iš Krokuvos. Išleistas 
moksleivių darbų katalogas, mokytojai ir moki-
niai apdovanoti diplomais ir prizais, nugalėtojams 
organizuotos ekskursijos po Vilniaus apylinkes, 
senamiestį, Trakus ir Kernavę. 

Moments of Field Seminar „Natural diversity, geolo-
gical heritage and history of Venta region“, Venta Re-
gional Park – Kamanai Reserve, June 2010 (photos by 
I. Virbickienė)
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Lietuvos ir Lenkijos konkurso „Mūsų Žemė – praeityje, 
šiandien ir ateityje“ Lenkijos delegacija (I. Virbickienės 
nuotr.)

The Polish delegation of Lithuanian–Polish competition 
“Our Earth – Environment in the Past, Today and in the 
Future” (photo by I. Virbickienė)
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Veikla komitetuose, komisijose, 
tarybose, tarpžinybinėse darbo 
grupėse

Activities in committees, 
commissions, councils, joint 
working groups

Pavadinimas
Title

LGT atstovai
Representatives of 

LGT

Europos Sąjungos geologijos tarnybų asociacija 
The Association of the Geological Surveys of the European Union (EuroGeoSurveys) J. Mockevičius

Lietuvos nacionalinis geologų komitetas, atstovaujantis Lietuvai Tarptautinėje 
geologijos mokslų sąjungoje 
The Lithuanian National Committee of Geologists, Representing Lithuania in the Interna-
tional Union of Geological Sciences (IUGS)

J. Mockevičius
J. Lazauskienė

Tarptautinės geologijos mokslų sąjungos (IUGS) komisija – Geomokslai aplinkai 
formuoti
Commission on Geosciencs for Environmental Management (GEM) of the International 
Union of Geological Sciences (IUGS)

R. Kanopienė

Tarptautinės sąjungos kvartero periodui tirti Apledėjimų subkomisijos Peribaltijos 
darbo grupė 
The Peribaltic Working Group of the Sub-Commission on Glaciation of the International 
Union for Quaternary Research (INQUA)

R. Guobytė
A. Damušytė
D. Karmazienė
A. Jusienė
A. Grigienė

Tarptautinės sąjungos kvartero periodui tirti Krantinių procesų ir jūros lygio kitimų 
subkomisijos Šiaurės–Vakarų Europos darbo grupė 
The North-Western Europe Working Group of the Sub-Commission on Coastal Processes 
and Sea-level changes of the International Union for Quaternary Research (INQUA)

A. Damušytė
A. Grigienė

Europos asociacija geologiniam paveldui išsaugoti 
ProGEO: The European Association for the Conservation of the Geological Heritage

J. Satkūnas
V. Mikulėnas

Europos geologijos tarnybų asociacijos Geopavojų darbo grupė
Geohazards Working Group of the Association of the European Geological Surveys (Euro-
GeoSurveys)

J. Satkūnas

Europos geologijos tarnybų asociacijos Geochemijos darbo grupė 
Geochemistry Working Group of the Association of the European Geological Surveys 
(EuroGeoSurveys)

V. Gregorauskienė

Europos geologijos tarnybų asociacijos Dirvožemių darbo grupė
Soils Working Group of the Association of the European Geological Surveys (EuroGeo-
Surveys)

V. Gregorauskienė

Lietuvos Respublikos ir Kaliningrado srities pasienio regionų paviršinio ir 
požeminio vandens monitoringo darbo grupė
Working Group of the Lithuanian–Kaliningrad Region Cross-Border Area for Monitoring 
of Surface Water and Groundwater

J. Satkūnas

Komisija Lietuvos Respublikos valstybės sienai delimituoti ir demarkuoti bei 
ekonominei zonai Baltijos jūroje nustatyti 
Commission of the Republic of Lithuania for Delimitation and Demarcation of State Borders 
and for Setting Economic Zone in the Baltic Sea

J. Mockevičius
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Pavadinimas
Title

LGT atstovai
Representatives of 

LGT

Darbo grupė WG 2C Požeminio vandens direktyvai 2006/118/EB įgyvendinti
Working Group WG 2C for Development of the Groundwater Directive (GWD) 
2006/118/

K. Kadūnas
J. Mockevičius

Lietuvos ir Latvijos vandens išteklių valdymo darbo grupė Techninio tarptautinių 
upių baseinų valdymo protokolo nuostatoms įgyvendinti
Working Group of Lithuanian and Latvian Specialists on Co-operation in the Implementa-
tion Rules of Technical Protocol in Managing the International River Basin Districts

K. Kadūnas

Lietuvos stratigrafijos komisija 
Commission on Lithuanian Stratigraphy

J. Lazauskienė
J. Satkūnas

Įgaliotasis atstovas: Lietuvos standartizacijos tarybos technikos komitete LST TK 
57 „Trąšos“
Technical Committee TK 57 ”Fertilizers“ of Lithuanian Standardization Council

V. Gregorauskienė

Estijos mokslų akademijos žurnalo „Geology“ patarėjų taryba 
Advisory Board of the Journal “Geology” of the Estonian Academy of Sciences J. Satkūnas

Vilniaus universiteto, Lietuvos mokslų akademijos, Geologijos ir geografijos in-
stituto, Lietuvos geologijos tarnybos žurnalo „Geologija = Geology = Геология“ 
redakcinė kolegija
Editorial Board of the Journal of Vilnius University, Lithuanian Academy of Sciences, 
Institute of Geology and Geography, Lithuanian Geological Survey “Geologija = Geology = 
Геология”

J. Satkūnas

Lietuvos geologų sąjungos žurnalo „Geologijos akiračiai“ redakcinė kolegija
Editorial Board of the Journal of Geological Society of Lithuania “Geologijos akiračiai” R. Guobytė

Lietuvos geologų sąjungos taryba
Council of Geological Society of Lithuania

R. Guobytė
A. Damušytė
J. Arustienė
R. Giedraitis

Tarptautinės geologijos mokslų sąjungos (IUGS) Nominavimo komitetas
IUGS Nominations Committee of the International Union of Geological Sciences J. Satkūnas

TATENA projekto Atominių elektrinių saugumo priežiūros komitetas
Committee of Project of IAEA of Nuclear Power-stations Security Monitoring J. Satkūnas

INQA mokslo žurnalo „Quaternary International“ redakcinė komisija
Editorial Commission of INQA Scientific Journal “Quaternary International” J. Satkūnas

Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros institucijų atstovų 
(koordinatorių) informacijai grupė
The Group of International Science and Technology Development Programs, the Agency 
Representatives (co-ordinators) for Information

J. Satkūnas

Projekto „Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų 
parengimas“ priežiūros komitetas
Monitoring Committee of the Project “Management Plans for Lielupe, Venta, and the 
Dauguva River Basin District”

J. Giedraitienė
J. Arustienė

Projekto „Pasirengimas EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimui: metodinės 
bazės sukūrimas“ priežiūros komitetas
Monitoring Committee of the Project “Preparation for the inventory of the natural habitats 
of the EC importance: development of the methodic base”

R. Guobytė
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Sudarė Informacijos valdymo skyriaus Informavimo poskyris
Compiled by the Subdivision of Information of the Division of Information Management

Pavadinimas
Title

LGT atstovai
Representatives of 

LGT

Projekto „Baseinų valdymo plano požeminio vandens dalies Nemuno upių baseinų 
rajonui parengimas ir integravimas į bendrą valdymo planą“ priežiūros komitetas
Monitoring Committee of the Project “Basin Management Plan for the Groundwater of 
the Nemunas River Basin District, Development and Integration in the Overall Manage-
ment Plan“

K. Kadūnas
J. Arustienė

Projekto „Užterštų teritorijų poveikio vertinimas“ priežiūros komitetas
Monitoring Committee of the the Project “Assessment of the Impact of Contaminated 
Sites“

J. Mockevičius
K. Kadūnas
R. Radienė
R. Kanopienė

Projekto „Geologinės aplinkos monitoringo pajėgumų stiprinimas“ priežiūros 
komitetas
Monitoring Committee of the the Project “Strengthening of the Institutional Capacities 
of the Geological Monitoring in Lithuania”

J. Satkūnas
J. Lazauskienė
J. Čyžienė
A. Pačėsa
J. Giedraitienė

V. Gregorauskienė
V. Ražinskas
I. Virbickienė 

Konvencijos dėl tarptautinės reikšmės šlapžemių, ypač vandens paukščių 
buveinių (Ramsaro konvencija) nacionalinis komitetas
National Committee of the Convention on Wetlands of International Importance (in-
cluded birds’ habitats)

J. Satkūnas
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Dalyvavimas simpoziumuose, 
konferencijose, seminaruose

Participation at symposia, 
conferences and workshops

   

Renginio pavadinimas
Event

Vieta
Place

Laikas
Time

LGT atstovų 
skaičius
Number of 
representa-

tives of LGT
1 2 3 4

Klaipėdos kartografavimo ataskaitos pristatymas Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto (KVJU) tarybos posėdyje
Presentation of mapping report at the council meeting of the 
Klaipėda state seaport

Klaipėda 
(KVJU)

Sausio 
7 d.

5

Tarptautinės atominės energetikos agentūros (IAEA) seminaras 
„Gamtiniai pavojai ir atominės elektrinės“ (projektas „Atominių 
elektrinių seisminis saugumas“)
Workshop of the IAEA “Natural hazards and safety of Nuclear Power 
plants”

Kalpakkam, 
Tamil Nadu 

(Indija)

Sausio 
9–17 d.

1

1-oji tarptautinė BaltCICA (Klimato kitimas – poveikis, kainos 
ir prisitaikymas Baltijos jūros regione) konferencija „Klimato 
pokyčiai – nuo pažinimo iki prisitaikymo“
First International Conference of project BaltCICA (Climate Change: 
Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region)

Kalundborgas 
(Danija)

Sausio 
26–28 d.

1

BaltCICA projekto (Klimato kitimas – poveikis, kainos ir prisitai-
kymas Baltijos jūros regione) metodinės grupės atstovų vizitas
Visit of representatives of methodical group within the BaltCICA 
Project (Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic 
Sea Region)

Klaipėda
Vasario 

10 d.
2

Seminaras „Užterštų teritorijų poveikio vertinimas“
Seminar “Assessment of impact of contaminated territories“

LGT 
(Vilnius) 

Vasario 
23 d.

1

Seminaras ir leidinio „Lietuvos pilys“ pristatymas
Seminar and presentation of publication “Castles of Lithuania”

Kultūros minis-
terija 

(Vilnius)

Vasario 
25 d.

2

Latvijos universiteto ir Latvijos žemės ūkio universiteto specialistų 
grupės vizitas aptarti bendradarbiavimą su LGT požeminio van-
dens apsaugos nuo taršos, tyrimų ir vertinimų srityje
Working meeting with specialists from Latvia University and Latvian 
Agricultural University on Groundwater protection and assessment 
of resources

LGT
(Vilnius)

Vasario
26 d.

Pasitarimas Kaliningrado srities Žemės gelmių naudojimo 
valdyboje dėl požeminio vandens monitoringo Lietuvos Res-
publikos ir Kaliningrado srities pasienio rajonuose 
Working meeting at the board of underground use of Kaliningrad 
Region on the topic of groundwater monitoring

Kaliningradas 
(Rusijos Fede-

racija)

Kovo 
2–4 d.

4

Forumas „Tausojimo politika ir išėjimo iš krizės perspektyvos“
Forum “Consideration policy and perspectives of exit of crisis“

Mokslų akademija 
(Vilnius)

Kovo 
3 d.

1

Bendras Lietuvos–Rusijos sienos demarkavimo komisijos 17-asis 
posėdis
Session of Lithuanian–Russian Frontier Demarcation Commission

Vilnius 
Kovo 

16–18 d.
1
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LGT ir Geologijos įmonių asociacijos organizuojamas seminaras 
„Žemės gelmių tyrimai: 2010 metų aktualijos“
Seminar “Earth investigation: 2010 actualities” held by the Lithua-
nian Geological Survey and Association of Geological Enterprises

LGT 
(Vilnius)

Kovo 
25 d.

30

Lietuvos ir Rusijos jungtinės bendradarbiavimo komisijos 
posėdis
Session of Lithuanian–Russian Cooperation Commission

Aplinkos minis-
terija (Vilnius)

Kovo 
26 d.

1

Bendras LGT ir Latvijos technikos universiteto specialistų 
seminaras „Geologinis modeliavimas – požeminio vandens 
tyrinėjimams: Lietuvos ir Latvijos specialistų pasikeitimas 
patirtimi “
Joint seminar of Lithuanian Geological Survey and Riga Technical 
University of Latvia “Geological basin models for groundwater 
research: Latvian–Lithuanian methodological exchange”

LGT 
(Vilnius)

Kovo 
30–31 d.

1

Pasitarimas dėl bendradarbiavimo tarp Lietuvos geologijos 
tarnybos prie Aplinkos ministerijos (LGT) ir Radiacinės saugos 
centro (RSC)
Meeting and signing of a treaty for cooperation of Lithuanian Geologi-
cal Survey and Radiation Protection Centre

Radiacinės sau-
gos centras 

(Vilnius)

Balandžio 
1 d.

7

Tarptautinis seminaras „Geologinis paveldas ir darnus regio-
ninis vystymasis“
International seminar “Geological Heritage – A Tool for Sustainable 
Regional Development (TourGeo)”

LGT
(Vilnius)

Balandžio 
15–17 d. 

4

Paskaita „Senojo Vilniaus istorija“
Lecture “History of old Vilnius”

Prezidentūra
(Vilnius)

Balandžio 
25 d. 

2

Lietuvos valstybinių parkų ir rezervatų asociacijos seminaras 
„Valstybės saugomos teritorijos ir jų darni plėtra“
Seminar held by the Association of Lithuanian State Parks and 
Reserves (ALSPR)“State Protected Areas of and Their Sustainable 
Development”

Tytuvėnai
Gegužės 

6 d.
1

Pasitarimas dėl Lietuvos geologijos tarnybos ir Lenkijos geolo-
gijos instituto bendrų ir tarptautinių projektų
Meeting on cooperation and International projects between the Lithua-
nian Geological Survey and Polish Geological Institute

Lešče 
(Lenkija)

Gegužės
12–13 d.

3

Tarptautinio projekto „OneGeology–Europe“ seminaras
Meeting of International project “OneGeology–Europe”

Bledas 
(Slovėnija)

Gegužės 
16–19 d.

1

Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Geologija ir jaunimo 
gamtamokslinis ugdymas“
Seminar “Geology and natural education of youth”

Lietuvos jaunimo 
turizmo centras

(Vilnius)

Gegužės 
20 d.

3

Baltijos ir Šiaurės šalių geologijos tarnybų direktorių pasita-
rimas
Annual meeting of Directors of Nordic and Baltic geological Surveys

Skagen 
(Danija)

Gegužės 
25–27 d.

1

Tarptautinio projekto „SubCoast“ darbo pasitarimas
The Working meeting within the International project “SubCoast”

Utrecht 
(Olandija)

Gegužės 
25–28 d. 

1

Lenkijos ir Lietuvos moksleivių dailės darbų konkursas „Mūsų 
Žemė – praeityje, šiandien ir ateityje“
Polish–Lithuanian children‘s painting competition “Our Earth – envi-
ronment in the past, today and in the future”

LGT
(Vilnius)

Gegužės 
29 – 

birželio 
1 d.

4
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Bendras Lietuvos ir Rusijos demarkavimo komisijos posėdis
Joint Session of Lithuanian–Russian Frontier Demarcation 
Commission

LGT 
(Vilnius)

Gegužės 
31 – 

birželio 
3 d.

1

Seminaras „Karklės paplūdimio infrastruktūros detaliojo plano 
rengimas klimato kaitos ir kitų faktorių kontekste“
Seminar “Infrastructure of Karkle beach in the context of climate 
change and others factors”

Gargždai 
(Klaipėdos rajo-
no savivaldybė)

Birželio 
3 d.

4

Lauko seminaras švietimo darbuotojams „Ventos krašto gamtinė 
įvairovė, geologinis paveldas ir istorija“
Field workshop for employees of education “Natural Diversity, Ggeo-
logical Heritage and History of Venta region”

Ventos regioni-
nis parkas

Birželio 
17–19 d.

2

Tarpvalstybinė konsultacija dėl planuojamos atominės elektrinės 
Baltarusijoje poveikio aplinkai vertinimo
International consultation on the environmental impact assessment 
of project nuclear power plant in Belarus

Baltarusija
(Minskas)

Birželio 
18–19 d.

1

Darbo susitikimas „Pietrytinės Baltijos seismingumas“
Workshop “Southeast Baltic Seismisity“

Kaliningradas 
(Rusija)

Rugpjūčio
19–20 d.

2

10-oji Tarptautinė jūrų geologijos konferencija „Baltijos jūros 
geologija –10“
Marine geology International conference “The Baltic Sea Geo-
logy – 10”

Sankt Peterburgas
 (Rusija)

Rugpjūčio
24–28 d.

1

Baltijos šalių durpių gamintojų forumas
Forum of Peat producers of Baltic States 

Druskininkai
Rugsėjo
3–4 d.

1

Šiaurės Europos tarptautinė konferencija „Geoįvairovė, gamti-
nis ir kultūrinis paveldas Kaszuby regione (rytinė Pomeranijos 
dalis, Lenkija)“
International conference of Northern Europe “Geodiversity, natural 
and cultural heritage of the Kaszuby region (Eastern Pomerania, 
Poland)”

Gdanskas 
(Lenkija)

Rugsėjo
6–11 d.

1

INQUA PeriBaltic darbo grupės kasmetinė konferencija „Ice, wa-
ter, humans – Quaternary Landscape in the PeriBaltic Regio“
Conference of International Working Group INQUA PeriBaltic “Ice, 
water, humans – Quaternary Landscape in the PeriBaltic Region”                                        

Greifsvaldas 
(Vokietija)

Rugsėjo
12–17 d.

1

Tarptautinis nacionalinio duomenų (seisminių, hidroakustinių, 
radionuklidų ir infragarsinių) centro plėtros seminaras Rytų 
Europos šalių gebėjimams stiprinti
NDC Development Workshop on Capacity Building for Eastern 
Europe States

Viena 
(Austrija)

Rugsėjo
14–18 d.

1

Tarptautinio projekto „PASSEQ 2006–2008“ darbo pasitarimas
Workshop of International Project “PASSEQ 2006–2008”

Varšuva 
(Lenkija)

Rugsėjo
19–23 d.

1

Tarptautinio projekto „SubCoast“ darbo pasitarimas
Workshop of International Project “SubCoast“

Notingemas 
(Didžioji Britanija)

Rugsėjo
20–23 d.

2

Renginys „Tyrėjų naktis“
Event “Investigators’ night”

Gamtos mokslų 
fakultetas 

(VU)

Rugsėjo
24 d.

1
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Tarptautinė konferencija „Baltijos regiono naftingumas 2010“
The International Conference “Baltic-Petrol 2010”

Gdanskas 
(Lenkija)

Rugsėjo 
27 – spalio 

2 d.
1

BaltCICA projekto (Klimato kitimas – poveikis, kainos ir prisi-
taikymas Baltijos jūros regione) seminaras „Požeminio vandens 
išteklių problema ir klimato pokyčiai“
Project “Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the 
Baltic Sea Region – BaltCICA” seminar “Problems of groundwater 
and Climate change”

Gargždai 
Spalio 

7 d.
6

Tarptautinės geomokslų sąjungos (IUGS) komisijos Geomokslai 
aplinkos formavimui (IUGS-GEM) metinis pasitarimas
IUGS-GEM Annual Meeting, Workshops and Field trip

Windhoekas
(Namibija)

Spalio 
10–18 d.

1

BaltCICA projekto (Klimato kitimas – poveikis, kainos ir prisi-
taikymas Baltijos jūros regione) partnerių pasitarimas
Partner meeting within the project “Climate Change: Impacts, Costs 
and Adaptation in the Baltic Sea Region – BaltCICA”

Stokholmas 
(Švedija)

Spalio 
11–14 d.

2

Konferencija „Šeškinės ozo apsauga, tvarkymas ir teritorijos 
pritaikymas lankymui“
Conference “Šeškinė esker protection, management and territory 
adjustment for visiting”

Valstybinė 
saugomų teritorijų 

tarnyba 
(Vilnius)

Spalio 
21 d.

2

Renginys „Biržų krašto gamtinės įdomybės – visuomenei“
Event “Nature wonders of Biržai – for society“

Biržai
Spalio 
22 d.

2

Lietuvos geologijos tarnybos 70-metis
Lithuanian Geological Survey – 70 years anniversary

LGT
(Vilnius)

Lapkričio 
4 d.

70

Renginys – TATENA misija dėl Visagino atominės elektrinės 
statybos aikštelių vertinimo
TATENA mission on evaluation of construction sites for Visaginas 
NPP

Vilnius
Lapkričio 
8–9, 12 d.

4

Tarptautiniai CTBTO (Visapusiško atominių testavimų 
uždraudimo sutarties organizacijos) organizuojami kursai 
„Pažengusiųjų mokymo / gebėjimų stiprinimo kursai (seisminių 
bangų metodai) Rytų Europos šalių NDC (Nacionalinių 
duomenų centro) techniniams specialistams“
International courses of CTBTO (Comprehensive Nuclear-Test-Ban 
Treaty organization)

Ispanija 
(Madridas)

Lapkričio 
15–26 d.

2

Renginys Pasvalio turizmo centro 10-mečiui „Karstinio krašto 
gamtinis savitumas ir plėtros galimybės“
Seminar “Natural peculiarity of karst region and possibilities of develop-
ment” devoted to 10-years anniversary of Pasvalys Tourism Centre

Pasvalio krašto 
muziejus

Lapkričio 
16 d.

4

Lietuvos dujų asociacijos seminaras apie skalūnines dujas
Seminar of Lithuanian gas association about shale gas

Vilnius
Lapkričio

22 d.
2

Tarptautinis seminaras „Bendradarbiavimo pasienio regionuose 
su Rusija, Latvija ir Lenkija būklė ir perspektyvos“
The International Workshop Cross-border geoenvironmental coope-
ration of Russia, Lithuania, Poland and Latvia: state-of-art and 
perspectives

Druskininkai 
Lapkričio 
24–26 d

6
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1 2 3 4

6-asis Tarptautinio projekto TERRAFIRMA seminaras
6 th International Workshop of project Terrafirma 

Italija
(Fraskati)

Lapkričio 
31–

gruodžio 
3 d.

2

XXI ataskaitinis-rinkiminis Lietuvos geologų sąjungos suva-
žiavimas
The 21th meeting of the Lithuanian Geological Association“

Geologijos ir geo-
grafijos institutas

(Vilnius)

Gruodžio 
3 d.

Seminaras „Aplinkosauga ir žemės ūkis: abipusio supratimo 
kryptimi“
Seminar “Environment protection and agriculture”

LGT
(Vilnius)

Gruodžio
27 d.

10
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2010 metų publikacijos Lietuvos geologijos tematika
L. Ramanauskienė, N. Martynėnienė,  

Lietuvos geologijos tarnyba

Publications on Lithuanian geology 
in 2010

The Geological Fund Sub-Division compiled the pub-
lications: “Publications on Lithuanian geology” and 
“Publications of Lithuanian geologists” in the data base 
“Bibliography of Lituanian geology” subsystem “Bib-
liofondas”. 221 bibliographical records were prepared in 
2010. “Bibliography of Lituanian geology” stores 9411 
records (state to 22th February 2011).

Bibliographical information is available at:
Lithuanian Geological Survey, 

Geological Fund Sub-Division (off. 208),
S. Konarskio, 35, LT-03123 Vilnius, Lithuania

Tel.: (+ 370 5) 233 15 35; Fax.: (+ 370 5) 233 61 56;
http//www.lgt.lt 

Lietuvos geologijos tarnybos Geologijos fondo posky-
ris Valstybinės geologijos informacinės sistemos 
posistemyje „Bibliofondas“ („Lietuvos geologijos 
bibliografija“) kaupia Lietuvos geologų publikaci-
jas ir publikacijas Lietuvos geologijos tematika. 
2010 metais sudaryta ir įvesta 221 bibliografinis 
aprašas. 2010 metų sąrašas papildytas ir kai kuriais 
ankstesniųjų metų publikacijų aprašais, kurie iki 
šiol buvo neįtraukti. 2011 m. vasario 22 d. „Lietuvos 
geologijos bibliografijoje“ buvo 9411 įrašų.

Bibliografinę informaciją ar konkrečias publikacijas 
galima gauti:

Lietuvos geologijos tarnyba, 
Geologijos fondo poskyris (208 kab.)
S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius

Tel. (8~5) 233 15 35; faks. (8~5) 233 61 56;
http//www.lgt.lt

Publikacijų sisteminis išdėstymas Classsified arrangement of publications
1. Bendroji ir regioninė geologija
1.1. Paleontologija ir stratigrafija
1.2. Petrografija ir litologija
1.3. Tektonika ir geofizika
1.4. Kvartero geologija ir geomorfologija
1.5. Jūrų geologija ir krantotyra
1.6. Geologijos istorija

1. General and Regional Geology
1.1. Paleontology and Stratigraphy
1.2. Petrography and Lithology
1.3. Tectonics and Geophysics
1.4. Quaternary Geology and Geomorphology
1.5. Marine Geology and Coastal Research
1.6. History of Geology

2. Taikomieji tyrimai
2.1. Mineralinės žaliavos
2.2. Hidrogeologija ir geotermika
2.3. Inžinerinė geologija
2.4. Naftos geologija
2.5. Ekologinė geologija ir geochemija
2.6. Geoinformatika
2.7. Geologinės informacijos sklaida 
       visuomenei

2. Applied Research
2.1. Mineral Resources
2.2. Hydrogeology and Geothermics
2.3. Engineering Geology
2.4. Oil Geology
2.5. Environmental Geology and Geochemistry
2.6. Geoinformatics
2.7. Dissemination of the Geological Information 

to the Society

3. Geologinis kartografavimas 3. Geological Mapping

4. Įvairūs 4. Miscellaneous
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1. Bendroji ir regioninė geologija
1. General and Regional Geology

1. Bendroji ir regioninė geologija
1. General and Regional Geology

Boyd R., Nordgulen O., Thomas R., Bingen B. ... et al., Motuza G. ... et al. The geology and geochemistry of the East 
African Orogen in northeastern Mozambique // South African Journal of Geology. – 2010. – Vol. 113, No. 1. – P. 87–129: 
iliustr. – Bibliogr.: p. 114–115 

Lietuvos geologijos tarnybos 2009 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual 
Report 2009 / ats. red. Satkūnas J.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 2010. – 107, [1] p.: iliustr. – Liet., angl. 

1.1. Paleontologija ir stratigrafija
1.1. Paleontology and Stratigraphy

Aleksienė A. Cenomanian – Coniacian Upper Cretaceous foraminiferal fauna of Lithuania = Cenomanio – Konjakio 
aukštų (viršutinė kreida) foraminiferų faunos sukcesija Lietuvoje // Geologija. – 2010. – Vol. 52, No. 1–4 (69–72). – P. 9–15: 
iliustr. – Santr. liet. – Bibliogr.: p. 14–15 

Kabailienė M. Formation of Pollen Spectra and Interpretation Methods: Application to Late Glacial and Holocene 
History of Vegetation in Lithuania = Žiedadulkių spektrų susidarymas ir interpretavimo metodai. – Saarbrücken: LAP 
LAMBERT Academic Publishing AG & Co, 2010. – 307 p.: iliustr. 

Kaminskas D., Bičkauskas G., Brazauskas A. Silurian dolostones of eastern Lithuania // Estonian Journal of Earth 
Sciences. – 2010. – Vol. 59, No. 2. – P. 180–186: iliustr. – Santr. est. – Bibliogr.: p. 185–186. – (INQUA Peribaltic Working 
Group symposium, Tartu, 13–17 September 2009) 

Radzevičius S., Raczynski P., Pluta K., Kojelė A. Findings report: graptolites from Silurian erratic boulders of 
Mokrzeszów quarry (Lower Silesia, Poland) // Archiv für Geschiebekunde. – 2010. – Band 6, Heft 1. – P. 51–60: iliustr. – 
Bibliogr.: p. 59–60 

Žigaitė Ž. Biodiversity and endemism of the Silurian vertebrates of the Siberian palaeocraton // Geophysical research 
abstracts. – 2010. – Vol. 12. – P. 13569. – (7th EGU General Assembly, 02–07 May 2010, Vienna) 

Žigaitė Ž., Joachimski M., Lehnert O. Stable oxygen isotope stratigraphy using conodont biogenic apatite from the 
Pridol of the Baltic Basin // Bollettino della Societá Paleontologica Italiana. – 2009. – Vol. 48, No. 1. – P. 359–360 

Žigaitė Ž., Joachimski M., Lehnert O., Brazauskas A. δ18O composition of conodont apatite indicates climatic 
cooling during the Middle Pridoli // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. – 2010. – Vol. 294, No. 3–4. – 
P. 242–247. – Bibliogr.: 42 pavad. 

Žigaitė Ž., Lehnert O., Joachimski M., Brazauskas A. δ18O composition of the Silurian biogenic apatite – implica-
tions to palaeoclimate, stratigraphy and sea level // 9th North American paleontological convention, 21–26 June 2009, 
Cincinnati: abstracts. – Cincinnati, 2009. – P. 187 

Žigaitė Ž., Perez-Huerta A., Joachimski M. Preservation of Silurian and Devonian early vertebrate microfossils: 
stable isotope and elemental geochemistry // 53rd Annual Meeting of the Palaeontological Association, 13–16 December 
2009, Birmingham: abstracts. – Birmingham, 2010. – P. 38 

1.2. Petrografija ir litologija
1.2. Petrography and Lithology

Kleišmantas A. Chromaquamarine: a newly distingnished beryl variety // Baltic jewellery news. – 2010. – No. 19. – 
P. 74–75 

Kleišmantas A. Geologų indėlis į brangakmenių pasaulį = Geologists contribution to the world of precious stones // 
Mokslas Gamtos mokslų fakultete: šeštoji mokslinė konferencija, 22 spalio 2010, Vilnius: pranešimai. – Vilnius: Vilniaus 
universiteto leidykla, 2010. – P. 144–153. – Santr. angl. – Bibliogr.: 14 pavad. 
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Kleišmantas A. Tanzanija – brangakmenių šalis = Tanzania Is a Country of Gems // Geologijos akiračiai. – 2010. – 
Nr. 3–4. – P. 60–68: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 68 

Kulbickas D. Distribution of raw material for prehistoric flint artefacts in South Lithuania // 12th Annual Meeting of 
the INQUA Peribaltic Working Group “Ice, Water, Humans – Quaternary Landscape Evolution in the Peribaltic Region”, 
13–17 September 2010 in Greifswald: Conference Proceedings. – Greifswald, 2010. – P. 121 

Vėjelytė I. Microstructural analysis of charnockitic rocks on the Telšiai deformation zone, Lithuania // Microstructures 
and physico-chemical properties of earth and planetary materials: short course, 8–12 February 2010, Italy. – Verbania, 
Italy, 2010 

Vėjelytė I. Petrographic study of the mylonites in the Drukšiai–Polotsk deformation zone in the Lithuania // Acta 
mineralogica – petrographica: Abstract series: IMA 2010: the 20th general meeting of the International Mineralogical 
Association, 21–27 August 2010, Hungary. – Budapest, 2010. – P. 534 [CD-ROM]

1.3. Tektonika ir geofizika
1.3. Tectonics and Geophysics

Appelquist K., Eliasson T., Bergström U., Rimša A. The Palaeoproterozoic Malmbäck Formation in S Sweden: age, 
composition and tectonic setting // GFF. – 2010. – Vol. 131, part 3. – P. 229–243 

Čyžienė J., Pačėsa A., Janutytė I., Baliukevičius A. Tarptautinis pasyvios seismologijos eksperimentas (PASSEQ) = 
Passive Seismic Experiment in Trans-European Suture Zone (PASSEQ 2006–2007) // Lietuvos geologijos tarnybos 
2009 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2009. – Vilnius: LGT, 
2010. – P. 62–64: iliustr. 

Macey P. H., Thomas R., Grantham G., Ingram B., Motuza Matuzevičius G., Dandi E. ... et al. Mesoproterozoic 
geology of the Nampula Block, northern Mozambique: tracing fragments of Mesoproterozoic crust in the heart of 
Gondwana // Precambrian research. – 2010. – Vol. 182, No. 1–2. – P. 124–148 

Pačėsa A., Lazauskienė J. Seismologiniai tyrimai 2009 metais = Seismological investigations in 2009 // Lietuvos 
geologijos tarnybos 2009 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 
2009. – Vilnius: LGT, 2010. – P. 65–67: iliustr. 

Skridlaitė G., Baginski B., Dzierzanowski P. Monazite dating of Precambrian metamorphic events in the western East 
European Craton (Lithuania) // Geochimica et Cosmochimica Acta. Supplement 1. – 2010. – Vol. 74, iss. 11. – P. A970. – 
(Goldschmidt Conference 2010: Earth, Energy and the Environment, 13–18 June 2010, Knoxville, Tennessee, USA) 

Skridlaitė G., Baginski B., Bogdanova S., Whitehouse M. Metamorphism and magmatism in the western East 
European Craton: implications for 1.84 to 1.45 Ga evolution in Lithuania // Geophysical research abstracts. – 2010. – 
Vol. 12. – P. 11332. – (European Geosciences Union General Assembly, 2–7 May 2010, Vienna, Austria) 

Šuminskaitė V. Ar praeityje drebėjo žemė Lietuvoje? // Mokslas ir gyvenimas. – 2010. – Nr. 8–9. – P. 46–48: iliustr. 

Vėjelytė I. Studies of microstructures of deformed charnockitic rocks in Telšiai deformation zone, Lithuania // Geo-
physical research abstracts. – 2010. – Vol. 12. – (7th EGU General Assembly, 02–07 May 2010, Vienna) 

Vėjelytė I., Bogdanova S., Salnikova E. Age of the Drukšiai–Polotsk deformation zone, Lithuania: a U-Pb dating 
of metamorphic titanite // Geophysical research abstracts. – 2010. – Vol. 12. – (7th EGU General Assembly, 02–07 May 
2010, Vienna) 

Vėjelytė I., Bogdanova S., Salnikova E. Titanite U-Pb dating a mylonite from the Drukšiai–Polotsk deformation 
zone, the East European craton // Open readings = Laisvieji skaitymai 2010: 53rd scientific conference for students of 
physics and natural sciences, 24–27 March 2010, Vilnius: programme and abstracts. – Vilnius: Vilniaus universiteto 
leidykla, 2010. – P. 26–27 

Vėjelytė I., Bogdanova S., Salnikova E. U-Pb age of titanite in the Drukšiai–Polotsk deformation zone, Lithuania // 
29th Nordic geological winter meeting, 11–13 January 2010, Oslo: abstracts and proceedings. – Oslo, 2010. – P. 205. – (Norsk 
geologisk forening; No. 1/ 2010) 

Vėjelytė I., Bogdanova S., Salnikova E., Yakovleva S., Fedoseenko A. Timing of ductile shearing within the 
Drūkšiai–Polotsk Deformation Zone, Lithuania: a U-Pb titanite age // Estonian Journal of Earth Sciences. – 2010. – Vol. 59, 
No. 4. – P. 256–262: iliustr. – Santr. est. – Bibliogr.: p. 260–261 



PRIEDAI
APPENDICES 105

1.4. Kvartero geologija ir geomorfologija
1. 4. Quaternary Geology and Geomorphology

Baltrūnas V. Kas yra ledyno morena?: profesoriaus Algirdo Gaigalo atminimui // Mokslas ir gyvenimas. – 2010. – 
Nr.  8–9. – P. 4–7: iliustr. 

Baltrūnas V., Karmaza B., Molodkov A., Šinkūnas P., Švedas K., Zinkutė R. Structure, formation and geochronology 
of the Late Pleistocene and Holocene cover deposits in South-Eastern Lithuania // Sedimentary geology. – 2010. – Vol. 231, 
iss. 3–4. – P. 85–97 

Česnulevičius A. Kalnai // Lietuvos gamta. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010. – P. 14–16: 
iliustr. 

Česnulevičius A. Reljefo kilmė // Lietuvos gamta. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010. – P. 12–14: 
iliustr. 

Česnulevičius A. The evolution of East Lithuania glaciolacustrine basins in Late Pleistocene // 12th Annual Meet-
ing of the INQUA Peribaltic Working Group “Ice, Water, Humans – Quaternary Landscape Evolution in the Peribaltic 
Region”, 13–17 September 2010 in Greifswald: Conference Proceedings. – Greifswald, 2010. – P. 86–87 

Česnulevičius A., Švedas K. Palaeogeography and evolution of the Dubičiai glaciolacustrine basin in southern 
Lithuania // Estonian Journal of Earth Sciences. – 2010. – Vol. 59, No. 2. – P. 141–150: iliustr. – Santr. est. – Bibliogr.: 
p. 150. – (INQUA Peribaltic Working Group symposium, Tartu, 13–17 September 2009) 

Fedorowicz S., Gaigalas A. Geochronological and sedimentological interpretation of interglacial aquatic sediments 
based on TL dating // Geochronometria. – 2010. – Vol. 35. – P. 75–83: iliustr. – Bibliogr.: p. 83 

Gaidamavičius A., Stančikaitė M., Mažeika J. Vegetation history and development of environmental patterns in 
Labanoras region (eastern Lithuania) in the Late Pleistocene and Holocene // 12th Annual Meeting of the INQUA Peribaltic 
Working Group “Ice, Water, Humans – Quaternary Landscape Evolution in the Peribaltic Region”, 13–17 September 
2010 in Greifswald: Conference Proceedings. – Greifswald, 2010. – P. 96 

Gaigalas A. Kvartero nuogulos // Lietuvos gamta. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010. – P. 27 

Gaigalas A., Pazdur A., Michczynski A., Pawlyta J., Kleišmantas A., Melešytė M., Rudnickaitė E., Kazakauskas V., 
Vainorius J. Peculiarities of sedimentation conditions in the oxbow lakes of river Dubysa (Lithuania) // 10th International 
Conference “Methods of Absolute Chronology”, 22–25th April 2010, Gliwice, Poland: Abstracts & Programme. – Gliwice, 
2010. – P. 86 

Gaigalas A., Pazdur A., Michczynski A., Pawlyta J., Vainorius J., Saarmann S., Melešytė M. The Holocene oxbow 
lakes and river valleys deposits and their geochronology in Lithuania // 10th International Conference “Methods of Absolute 
Chronology”, 22–25th April 2010, Gliwice, Poland: Abstracts & Programme. – Gliwice, 2010. – P. 85 

Gaillard M. J., Sugita S., Mazier F. ...., Balakauskas L. ... et al. Holocene land-cover reconstructions for studies on 
land cover-climate feedbacks // Climate of the past. – 2010. – Vol. 6, No. 4. – P. 483–499 

Guobytė R. Geomorfologinės sritys ir rajonai // Lietuvos gamta. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 
2010. – P. 16 – 18: iliustr. 

Kabailienė M., Macijauskaitė L., Motuza G., Guobytė R., Jakaitė L., Motuza V., Mažeika J., Skuratovič Ž., 
Visakavičius E. Lopaičių duobelės metraštis = A Chronicle of Lopaičiai Hole // Geologijos akiračiai. – 2010. – Nr. 3–4. – 
P. 47–53: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 53 

Karmazienė D. Kame terraces as an indicator of conditions of deglaciation in Lithuania during the Last Glaciation // 
12th Annual Meeting of the INQUA Peribaltic Working Group “Ice, Water, Humans – Quaternary Landscape Evolution in 
the Peribaltic Region”, 13–17 September 2010 in Greifswald: Conference Proceedings. – Greifswald, 2010. – P. 113–114 

Klimas A. Nemunas sustojo Prienuose // Mokslas ir gyvenimas. – 2010. – Nr. 8–9. – P. 49–51: iliustr. 

Molodkov A., Bitinas A., Damušytė A. IR-OSL studies of till and inter-till deposits from the Lithuanian Maritime 
Region // Quaternary Geochronology. – 2010. – Vol. 5, Issue 2–3. – P. 263–268

Morkūnaitė R. Įvadinės mintys apie Vilniaus miesto istorinį žemėvaizdį // Miestų praeitis [CD-ROOM]. – 2010. – 
Nr.  2. – P. 1–9 

Pukelytė V. Geological structure and distribution of aeolian relief in South Lithuania // 12th Annual Meeting of the 
INQUA Peribaltic Working Group “Ice, Water, Humans – Quaternary Landscape Evolution in the Peribaltic Region”, 
13–17 September 2010 in Greifswald: Conference Proceedings. – Greifswald, 2010. – P. 148 



106 PRIEDAI
APPENDICES

Putys P., Satkūnas J., Jusienė A. Lietuvos kvartero storymės geologinių struktūrų tūrio įvertinimas = Assessing 
the Volumes of Geological Structure of the Quaternary in Lithuania // Geologijos akiračiai. – 2010. – Nr. 3–4. – P. 20–30: 
iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 30 

Raukas A., Stankowski W., Zelčs V., Šinkūnas P. Chronology of the last deglaciation in the Southeastern Baltic 
region on the basis of recent OSL dates // Geochronometria. – 2010. – Vol. 36. – P. 47–54 

Sanko A., Vainorius J., Melešytė M. Malacofauna of Holocene freshwater calcareous deposits of Lithuania = Lietu-
vos vėlyvojo pleistoceno ir holoceno gėlavandenių karbonatinių nuogulų malakofauna // Geologija. – 2010. – Vol. 52, 
No. 1–4 (69–72). – P. 16–24: iliustr. – Santr. liet. – Bibliogr.: p. 24 

Satkūnas J. The Vilkiškės outcrop // Geological basin models for groundwater research: Latvian–Lithuanian meth-
odological exchange: International Workshop, March 30–31, 2010. – Vilnius: LGT, 2010. – P. 12: iliustr. – Bibliogr.: p. 12 

Soluble Rocks // One Europe one Geology: Applying Geoscience for Society. – Trento, Italy: OneGeology – Europe 
Consortium, 2010. – P. 38–39: iliustr. 

Švedas K., Česnulevičius A. Pietryčių Lietuvos periglacialinio reljefo formų ypatybės = Features of the South-East 
Lithuanian periglacial relief // Geografija. – 2009. – T. 45, Nr. 2. – P. 95–101: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 100–101 

Švedas K., Česnulevičius A. Pietų Lietuvos Dubičių prieledyninio ežero paleogeografinė raida poledynmečiu = 
Development of Dubičiai Glaciofluvial Basin (South Lithuania) in Holocene // Geografijos metraštis = Annales Geo-
graphicae. – 2009. – T. XLII (1–2). – P. 3–14: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 13 

Vilniaus kalnai – pilių kūrimosi ir tvirtybės pagrindas / sudarytojas J. Satkūnas; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vil-
nius: LGT, 2010. – 17 p.: iliustr. – Bibliogr.: p. 17 

Žaromskis R. Krantai // Lietuvos gamta. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010. – P. 19–20: iliustr. 

1.5. Jūrų geologija ir krantotyra
1.5. Marine Geology and Coastal Research

Bitinas A. Kompleksinė Vandenyno gręžimo programa: Baltijos jūros baseino projektas // Jūros ir krantų tyri-
mai – 2010: 4-oji mokslinė-praktinė konferencija. 2nd Baltic Green Belt Forum “Towards sustainable development of the 
Baltic Sea coast”, 2010 balandžio 13–16, Palanga: konferencijos medžiaga. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 
2010. – P. 24–26 

Bitinas A., Damušytė A. Fluctuations of the sea level in the South-Eastern Baltic during the Late Glacial and 
Holocene // The Baltic Sea Geology – 10: The 10th International Marine Geological Conference, 24–28 August 2010, 
VSEGEI, St. Petersburg, Russia: Abstracts Volume. – Saint-Petersburg: VSEGEI, 2010. – P. 12–13. – Bibliogr.: p. 13 

Buynevich I. V., Bitinas A., Damušytė A., Pupienis D. Unique Baltic Outcrops Reveal Millennia of Ecological 
Changes // EOS. – 2010. – Vol. 91, No. 11. – P. 101–102: iliustr. – Bibliogr.: p. 102

Buynevich I. V., Souza-Filho P. W., Bitinas A., Asp N. E., Pupienis D. Aeolian sand invasion in coastal regions: 
geomorphological and geophysical aspects // Geomorfologičeskie processy i ich prikladnye aspekty: Vserossijskaja 
naučnaja konferencija, 18–21 maja 2010, Moskva. – Moskva, 2010. – P. 281–283. – (VI Ščukinskie čtenija)

Depellegrin D., Blažauskas N., de Groot R. Mapping of sensitivity to oil spills in the Lithuanian Baltic Sea coast // 
Baltica. – 2010. – Vol. 23, No. 2. – P. 91–100: iliustr. – Bibliogr.: p. 99–100 

Emelyanov E. Main factors controlling sedimentation and the transformation of sedimentary material in the Baltic 
Sea // The Baltic Sea Geology – 10: The 10th International Marine Geological Conference, 24–28 August 2010, VSEGEI, 
St. Petersburg, Russia: Abstracts Volume. – Saint-Petersburg: VSEGEI, 2010. – P. 21–22. – Bibliogr.: p. 22 

Emelyanov E., Kravtsov V. A., Savin Y., Paka V., Khalikov I. Influence of chemical weapons and warfare agents 
on the metal contents in sediments in the Bornholm Basin, the Baltic Sea // Baltica. – 2010. – Vol. 23, No. 2. – P. 77–90: 
iliustr. – Bibliogr.: p. 89–90 

Florek W., Kaczmarzyk J., Majewski M., Pustelnikovas O. Contemporary cliff evolution near Ustka (Poland) – natu-
ral and human impact // The Baltic Sea Geology – 10: The 10th International Marine Geological Conference, 24–28 August 
2010, VSEGEI, St. Petersburg, Russia: Abstracts Volume. – Saint-Petersburg: VSEGEI, 2010. – P. 29–31. – Bibliogr.: p. 31 

Galkus A., Jokšas K., Stakėnienė R., Lagunavičienė L. Geoenvironmental evaluation of the Sventoji port (Lithua-
nia) // The Baltic Sea Geology – 10: The 10th International Marine Geological Conference, 24–28 August 2010, VSEGEI, 
St. Petersburg, Russia: Abstracts Volume. – Saint-Petersburg: VSEGEI, 2010. – P. 31–33. – Bibliogr.: p. 32–33 



PRIEDAI
APPENDICES 107

Gasiūnaitė J., Jurkin V., Pustelnikovas O. Golfo srovė, tektoniniai judesiai ir Pietryčių Baltijos kranto zonos pokyčiai 
klimato kaitos koncepcijos fone // Jūros ir krantų tyrimai – 2010: 4-oji mokslinė-praktinė konferencija. 2nd Baltic Green 
Belt Forum “Towards sustainable development of the Baltic Sea coast”, 2010 balandžio 13–16, Palanga: konferencijos 
medžiaga = Conference proceedings. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. – P. 41–43. – Bibliogr.: p. 43 

Gelumbauskaitė L. Ž. Palaeo-Nemunas delta history during the Holocene time // Baltica. – 2010. – Vol. 23, No. 2. – 
P. 109–116: iliustr. – Bibliogr.: p. 115–116 

Gelumbauskaitė L. Ž., Milkert D. Palaeo-Nemunas delta history during the Holocene time // The Baltic Sea geo-
logy – 10: The 10th International Marine Geological Conference, 24–28 August 2010, VSEGEI, St. Petersburg, Russia: 
Abstracts Volume. – Saint-Petersburg, 2010. – P. 33–34. – Bibliogr.: p. 34 

Grigelis A. The bedrock geology of the Central Baltic Sea // The Baltic Sea Geology – 10: The 10th International Ma-
rine Geological Conference, 24–28 August 2010, VSEGEI, St. Petersburg, Russia: Abstracts Volume. – Saint-Petersburg, 
2010. – P. 37–38. – Bibliogr.: p. 38 

Jakimavičius D., Kovalenkovienė M. Long-term water balance of the Curonian Lagoon in the context of anthropo-
genic factors and climate change // Baltica. – 2010. – Vol. 23, No. 1. – P. 33–46: iliustr. – Bibliogr.: p. 45–46 

Jarmalavičius D., Žilinskas G. Smėlio diferenciacijos ypatumai Kuršių nerijos kranto zonoje // Jūros ir krantų 
tyrimai – 2010: 4-oji mokslinė-praktinė konferencija. 2nd Baltic Green Belt Forum “Towards sustainable development 
of the Baltic Sea coast”, 2010 balandžio 13–16, Palanga: konferencijos medžiaga = Conference proceedings. – Klaipėda: 
Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. – P. 57–61. – Bibliogr.: p. 61 

Jurkus E., Povilanskas R. Pajūrio juostinis krantovaizdis – kranto zonos gamtinio karkaso pagrindas = Littoral Linear 
Landscapes as the Basis of the Littoral Natural Frame // Geografijos metraštis = Annales Geographicae. – 2009. – XLII (1–
2). – P. 15–25: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 22–24 

Lujanienė G., Beneš P., Štamberg K., Jokšas K., Vopalka D., Radžiūtė E., Šapolaitė J., Šilobritienė B. Experimental 
study and modelling of 137Cs sorption behaviour in the Baltic Sea and the Curonian Lagoon // 16th Radiochemical con-
ference, 18–23 April 2010, Marianske Lazne, Czech Republic: booklet of abstracts, conference programme. – Marianske 
Lazne, 2010. – P. 173 

Lujanienė G., Beneš P., Štamberg K., Jokšas K., Vopalka D., Radžiūtė E., Šilobritienė B., Šapolaitė J. Sorption 
behaviour of Cs, Pu and Am in the Baltic Sea and the Curonian Lagoon // INSINUME’2010: International symposium 
on in situ nuclear metrology as a tool for radioecology, 20–23 October 2010, Dubna, Russia: book of abstracts. – Dubna, 
2010. – P. 71 

Lujanienė G., Beneš P., Štamberg K., Radžiūtė E., Jokšas K., Šilobritienė B., Ščiglo T. Pu, Am and Cs sorption be-
haviour in the Baltic Sea // Environmental radioactivity – new frontiers and developments, 25–27 October 2010, Rome, 
Italy: book of abstracts. – Rome, 2010. – P. 42 

Manso F., Radzevičius R., Blažauskas N., Ballay A., Schwarzer K. Nearshore dredging in the Baltic Sea: Condition 
after cessation of activities and assessment of regeneration // Journal of Coastal Research. – 2010. – SI 51. – P. 15–38

Murdmaa I. O., Emelyanov E. M. Laminated sediments of the Baltic Sea as indicators of oscillating geochemical 
barriers // The Baltic Sea Geology 10: The 10th International Marine Geological Conference, 24–28 August 2010, VSEGEI, 
St. Petersburg, Russia: Abstracts Volume. – Saint-Petersburg: VSEGEI, 2010. – P. 84–85. – Bibliogr.: p. 85 

Olszak I., Florek W., Mystkowska A., Pustelnikovas O. Lithology of Sediments and palaeogeography of late 
Pleistocene and Holocene in Orzechowo Cliff (central Polish coast) // The Baltic Sea Geology – 10: The 10th International 
Marine Geological Conference, 24–28 August 2010, VSEGEI, St. Petersburg, Russia: Abstracts Volume. – Saint-Petersburg, 
2010. – P. 87–88. – Bibliogr.: p. 88 

Gulbinskas S., Trimonis E., Blažauskas N., Michelevičius D. Sandy deposits study offshore Lithuania, SE Baltic 
Sea // Baltica. – 2009. – Vol. 22, No. 1. – P. 1–9: iliustr. – Bibliogr.: p. 8–9

Jūros ir krantų tyrimai – 2009: 3-ioji mokslinė-praktinė konferencija, 2009 balandžio 8–10, Nida: konferencijos 
medžiaga / red.: S. Gulbinskas, Z. Gasiūnaitė. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009. – 259, [1] p.: iliustr. – Bib-
liogr. str. gale

Pupienis D. Ar egzistuoja Baltijos jūroje vandens masės // Jūros ir krantų tyrimai – 2009: 3-ioji mokslinė-praktinė 
konferencija, 2009 balandžio 8–10, Nida: konferencijos medžiaga. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009. – 
P. 187–190: iliustr. – Bibliogr.: p. 189–190 

Pustelnikovas O. Pietryčių Baltijos baseinų raida sedimentacinių ir neotektoninių tyrimų duomenimis // Jūros 
ir krantų tyrimai – 2009: 3-ioji mokslinė-praktinė konferencija, 2009 balandžio 8–10, Nida: konferencijos medžiaga. – 
Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009. – P. 191–194. – Bibliogr.: p. 193–194 



108 PRIEDAI
APPENDICES

Paka V., Emelyanov E. M. Haloeline in the Baltic Sea and sedimentation // The Baltic Sea Geology – 10: The 10th Inter-
national Marine Geological Conference, 24–28 August 2010, VSEGEI, St. Petersburg, Russia: Abstracts Volume. – Saint-
Petersburg: VSEGEI, 2010. – P. 92–95: iliustr. – Bibliogr.: p. 95 

Pupienis D., Kudarauskaitė O., Synanovič E. Apsauginio paplūdimio kopagūbrio augalų projekcinio padengimo 
kaitos tyrimai GIS metodais // Jūros ir krantų tyrimai – 2010: 4-oji mokslinė-praktinė konferencija. 2nd Baltic Green Belt 
Forum “Towards sustainable development of the Baltic Sea coast”, 2010 balandžio 13–16, Palanga: konferencijos medžiaga = 
Conference proceedings. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. – P. 136–142: iliustr. – Bibliogr.: p. 142 

Trimonis E. Sedimentacijos procesai Gotlando duburyje (Baltijos jūra) // Jūros ir krantų tyrimai – 2010: 4-oji mokslinė-
-praktinė konferencija. 2nd Baltic Green Belt Forum “Towards sustainable development of the Baltic Sea coast”, 2010 
balandžio 13–16, Palanga: konferencijos medžiaga = Conference proceedings. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 
2010. – P. 189–191. – Bibliogr.: p. 191 

Trimonis E., Vaikutienė G., Gulbinskas S. Seasonal and spatial variations of sedimentary matter and diatom trans-
port in the Klaipėda Strait (Eastern Baltic) // Baltica. – 2010. – Vol. 23, No. 2. – P. 127–134: iliustr. – Bibliogr.: p. 133–134 

Vaikutienė G. Diatomėjos Klaipėdos sąsiaurio nešmenyse ir jų pasiskirstymas paviršinėse Kuršių marių dugno 
nuosėdose // Jūros ir krantų tyrimai – 2010: 4-oji mokslinė-praktinė konferencija. 2nd Baltic Green Belt Forum: konferencijos 
medžiaga = Conference proceedings. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. – P. 199–201. – Bibliogr.: p. 201 

Žaromskis R., Gulbinskas S. Main patterns of coastal zone development of the Curonian Spit (Lithuania) // Bal-
tica. – 2010. – Vol. 23, No. 2. – P. 149–156: iliustr. – Bibliogr.: p. 155–156 

Žilinskas G., Pupienis D., Jarmalavičius D. Palangos kranto zonos rekultyvavimo galimybių tyrimai // Journal of 
Environmental Engineering and Landscape Management. – 2010. – Vol. 18, No. 2. – P. 92–101 

1.6. Geologijos istorija
1.6. History of Geology

Contribution of “BALTICA” to the studies of geology, geomorphology and palaeogeography of the Baltic Sea: [Baltica 
Bibliography in 2004–2010] / compiled by S. Dagienė. – Baltica. – 2010. – Vol. 23, No. 2. – P. 167–170

„Geologijos akiračiai“ – idėja tapo realybe = „Geologijos akiračiai“ Is an Idea that Tumed into the Reality / redakcijos 
skiltis // Geologijos akiračiai. – 2010. – Nr. 3–4. – P. 6–11: iliustr. 

Grigelis A. BALTICA approaches its 50 years anniversary // Baltica. – 2010. – Vol. 23, No. 2. – P. 71–76: iliustr. 

Juodkazis V. Įteikta Antano Giedraičio geologijos premija // Geologijos akiračiai. – 2010. – Nr. 1–2. – P. 83: iliustr. 

Juodkazis V. Lemties sūkurius įveikęs...: Dr. Jono Algirdo Misiūno 80-ties metų sukakties proga // Geologijos 
akiračiai. – 2010. – Nr. 3–4. – P. 84–86: iliustr. 

Jurgaitis A. Kai geologija gyvenimo vizija. – Vilnius, 2010. – [2], 174 p.: iliustr. – Bibliogr.: p. 150–151 

Jurgaitis A. Pirmieji Lietuvos geologų sąjungos žingsniai = The First Steps of the Lithuanian Geological Union // 
Geologijos akiračiai. – 2010. – Nr. 1–2. – P. 76–79: iliustr. 

Klimas A. Požeminio vandens telkinių žvalgo jubiliejus: Vincui Krikščiūnui – 80 // Geologijos akiračiai. – 2010. – 
Nr. 1–2. – P. 73: iliustr. 

Lietuvos geologijos tarnybai – 70 / Lietuvos geologijos tarnyba. Informavimo poskyris // Mokslas ir gyvenimas. – 
2010. – Nr. 11–12. – P. 2–3, 24–25: iliustr. 

Lietuvos geologų sąjungos dvidešimtmetis = The 20th Jubilee of the Lithuanian Geological Union / redakcijos skiltis // 
Geologijos akiračiai. – 2010. – Nr. 1–2. – P. 6–15: iliustr. – Santr. angl. 

Mineralogija – ir pomėgis, ir amatas: prisiminimai Aniceto Kartavičiaus 70-mečio sukakčiai paminėti / parengė „G. A.“ 
redakcija // Geologijos akiračiai. – 2010. – Nr. 1–2. – P. 66–72: iliustr. 

Motuza G. Lietuvos geologų sąjungos ištakos = The Sources of the Lithuanian Geological Union // Geologijos 
akiračiai. – 2010. – Nr. 1–2. – P. 74–75 

Narębski W., Wojcik Z., Uchman A. Algirdas Gaigalas (1933–2009) // Annales Societatis Geologorum Poloniae. – 
2010. – Vol. 80, No. 1. – P. 101–102 

Paškevičius J. Geologas Antanas Giedraitis ir jo vardo premija = Geologist Antanas Giedraitis and the Prize Named 
after Him // Geologijos akiračiai. – 2010. – Nr. 1–2. – P. 80–82: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 82 



PRIEDAI
APPENDICES 109

2. Taikomieji tyrimai
2. Applied Research

2.1. Mineralinės žaliavos
2.1. Mineral Resources

Akcinė bendrovė „Anykščių kvarcas“ // Mokslas ir gyvenimas. – 2010. – Nr. 7. – P. 24–25: iliustr.

Dobužinskij V. Čem bogata zemlja litovskaja: [pokalbis su Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotoju 
J. Satkūnu apie Lietuvos naudingąsias iškasenas] // Obzor. – 2010. – Nr. 8. – P. 32 

Januška V., Gudonytė J. Lietuvos naudingųjų iškasenų išteklių bazė ir jos plėtros analizė = Mineral resource base in 
Lithuania and its development analysis // Lietuvos geologijos tarnybos 2009 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = 
Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2009. – Vilnius: LGT, 2010. – P. 29–33: iliustr. 

Januška V., Gudonytė J. Lietuvos naudingųjų iškasenų išteklių bazė ir jos raidos analizė = Mineral Resources Base 
in Lithuania and Analysis of Its Development // Geologijos akiračiai. – 2010. – Nr. 1–2. – P. 51–54: iliustr. – Santr. angl. 

Jonynas J. Neeksploatuojamos naudingosios iškasenos // Lietuvos gamta. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos 
centras, 2010. – P. 33–34 

Juodkazis V. Naudingųjų iškasenų tausojantis naudojimas = Sustainable Use of Minerals // Geologijos akiračiai. – 
2010. – Nr. 1–2. – P. 18–25: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 25 

Juozapavičius G., Sukova T., Kadūnas V., Šliaupa A. Pagirių anhidrito telkinys: žaliavos gavyba ir jos poveikis 
aplinkai = Pagiriai Anhydrite Deposit: Extraction and Its Effect on the Environment // Geologijos akiračiai. – 2010. – Nr. 1–
2. – P. 26–41: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 41 

Mockevičius J., Suveizdis P. Nauji potencialūs gamtiniai ištekliai – molio skalūnų dujos // Geologijos akiračiai. – 
2010. – Nr. 3–4. – P. 88–90: iliustr. 

Novik D. Naftos telkinių paieškos ir žvalgybos perspektyvos Lietuvoje = Perspectives of Oil Prospecting and Explo-
ration in Lithuania // Geologijos akiračiai. – 2010. – Nr. 3–4. – P. 54–58: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 58–59 

Satkūnas J., Norvaišienė R. Metano hidratai – ateities energijos ištekliai? // Geologijos akiračiai. – 2010. – Nr. 3–4. – 
P. 90–93: iliustr. – Bibliogr.: p. 93 

Sukova T., Vainilaitis L. Development and application of a mathematical – cartographical model to sand/gravel 
deposits and prospective areas = Matematinio kartografavimo modelio kūrimas ir pritaikymas smėlio–žvyro telkiniams 
ir perspektyviems plotams // Geologija. – 2010. – Vol. 52, No. 1–4. – P. 61–68. – Bibliogr.: 10 pavad. 

2.2. Hidrogeologija ir geotermika
2.2. Hydrogeology and Geothermics

Arustienė J., Giedraitienė J. Požeminio vandens valstybinis monitoringas 2009 metais = National groundwater moni-
toring in 2009 // Lietuvos geologijos tarnybos 2009 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological 
Survey: Annual Report 2009. – Vilnius: LGT, 2010. – P. 36–38: iliustr. 

Diliūnas J., Karvelienė D., Jurevičius A. Subsurface chemical discharge in Lithuanian area // Journal of Environ-
mental Engineering and Landscape Management. – 2010. – Vol. 18, No. 2. – P. 196–206 

Geological basin models for groundwater research: Latvian–Lithuanian methodological exchange: International 
Workshop, March 30–31, 2010, Lithuania: Field Trip Guide: Hydrogeology of Vilnius and Surroundings / Compiled by: 
Juodkazis V., Satkūnas J.; Lithuanian Geological Survey. – Vilnius: Lietuvos geologijos tarnyba, 2010. – 14 p.: iliustr. – Bib-
liogr. str. pabaigoje 

Juodkazis V. Water supply system of Vilnius // Geological basin models for groundwater research: Latvian–Lithua-
nian methodological exchange: International Workshop, March 30–31, 2010, Lithuania. – Vilnius: Lietuvos geologijos 
tarnyba, 2010. – P. 7–9: iliustr. – Bibliogr.: p. 9 

Juodkazis V., Kadūnas K., Radzevičienė D. Regioninis požeminio vandens išteklių vertinimas Lietuvoje 2009 metais = 
Assessment of regional groundwater resources in Lithuania // Lietuvos geologijos tarnybos 2009 metų veiklos rezultatai: 
[metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2009. – Vilnius: LGT, 2010. – P. 39–42 

Kadūnas K. Kelių barstymo druskos poveikis požeminiam vandeniui // Žaliasis pasaulis. – 2010. – Bal. 1. – P. 10 



110 PRIEDAI
APPENDICES

Kadūnas K. Mineral water intrusion: Characterisation and management issues // Groundwater Protection in the 
EU: Best practice in the implementation of the Water Framework Directive and the Groundwater Directive: European 
Groundwater Conference 20–21 May 2010, Madrid, Spain. – Madrid, 2010. – P. 63–66: iliustr. – Bibliogr.: p. 66 

Kadūnas K., Arustienė J. Kelių barstymas druska ir poveikis gruntiniam vandeniui = The Impact of Road Mainte-
nance Salts on Groundwater // Geologijos akiračiai. – 2010. – Nr. 3–4. – P. 41–46: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 46 

Klimas A. Klaipėdos geoterminės jėgainės funkcionavimo hidrocheminių problemų preliminarūs tyrimai = 
Preliminary Studies of Hydrochemical Problems during the Operation of Klaipėda Geothermal Plant // Geologijos 
akiračiai. – 2010. – Nr. 1–2. – P. 61–62: iliustr. – Santr. angl. 

Klimas A., Mališauskas A., Vaitiekūnas R., Švanys V. Geoterminio vandens grąžinimo į produktyvųjį sluoksnį 
trikdžiai = Problems of Injection of Geothermal Water into the Production Bed // Geologijos akiračiai. – 2010. – Nr. 3–4. – 
P. 12–19: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 19 

Mokrik R., Juodkazis V., Bičkauskienė A., Kaušinis K. The groundwater age and diluted in water helium distribu-
tion in the Lithuanian aquifers // Groundwater quality sustainability: XXXVIII IAH Congress, 12–17 September 2010, 
Krakow: abstract book. – Krakow, 2010. – P. 440–441

Paukštys B., Gregorauskas M., Domaševičius A., Drevalienė G. Ūkinės veiklos poveikis požeminio vandens telki-
niams bei požeminio ir paviršinio vandens sąveikos vertinimas rengiant Nemuno UBR valdymo planą = Impact of human 
activity on groundwater bodies and evaluation of surface–groundwater interaction in the Nemunas RBD management 
plan // Lietuvos geologijos tarnybos 2009 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: 
Annual Report 2009. – Vilnius: LGT, 2010. – P. 43–46: iliustr. 

Spalvins A., Slangens J., Lace I., Štuopis A., Domaševičius A. Creating of Regional Hydrogeological Model for 
South–East of Lithuania // Scientific Journal of Riga Technical University. Series 5: Computer Science: Boundary Field 
Problems and Computer Simulation. – Rīga: Rīgas Techniskā universitāte, 2009. – 51 issue. – P. 13–20: iliustr. – Santr. 
latv., rus. – Bibliogr.: p. 19 

Spalvins A., Slangens J., Lace I., Štuopis A., Domaševičius A. Creating of Regional Hydrogeological Model for the 
South-East of Lithuania // Groundwater quality sustainability: XXXVIII IAH Congress, 12–17 September 2010, Krakow: 
abstract book. – Krakow, 2010. – P. 409–410

Šimkovič A. Požeminio vandens išteklių apsauga nuo išsekimo ir taršos = Protection of groundwater from exhaustion 
and pollution // Lietuvos geologijos tarnybos 2009 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological 
Survey: Annual Report 2009. – Vilnius: LGT, 2010. – P. 46–48: iliustr. 

Zuzevičius A. The groundwater dynamics in the southern part of the Baltic Artesian Basin during the Late Pleis-
tocene // Baltica. – 2010. – Vol. 23, No. 1. – P. 1–12: iliustr. – Bibliogr.: p. 12

2.3. Inžinerinė geologija
2.3. Engineering Geology

Čyžienė J., Graniczny M., Kowalski Z., Piotrowski A., Satkūnas J., Wasowski J. Findings of Persistent Scatterer 
Interferometry (PSI) for Vilnius Area, Lithuania // Journal of Environmental Engineering and Landscape Manage-
ment. – 2010. – Vol. 18, No. 4. – P. 259–270 

Diliūnas J., Dundulis K., Gadeikis S., Jurevičius A., Kaminskas M. Geotechnical and hydrochemical properties of 
sewage sludge // Bulletin of engineering geology and the environment. – 2010. – Vol. 69, No. 4. – P. 575–582 

Kilda L. Naujos Visagino atominės elektrinės potencialių statybos aikštelių tyrimai = Investigations of the New Nu-
clear Power Plant Potential Construction Sites // Geologijos akiračiai. – 2010. – Nr. 1–2. – P. 55–60: iliustr. – Santr. angl. 

Marcinkevičius V. Karstiniai procesai ir reiškiniai Šiaurės Lietuvoje // Pastatų konstruktoriaus ir statybininko 
žinynas. – Kaunas: Naujasis lankas, 2009. – P. 184–192: iliustr. – Bibliogr.: p. 192

Marcinkevičius V. (ats. vykd.), Guobytė R., Kačinskaitė S., Stankevičiūtė S., Minkevičius V., Vaičiūnas G., 
Bukauskienė V., Jaroševienė L., Šečkus R. Pasvalio miesto inžinerinės geologinės sąlygos: [ataskaitos santrauka] / red. 
Satkūnas J.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 2010. – 63 p.: iliustr.

Marcinkevičius V. (ats. vykd.), Mikulėnas V. (ats. vykd.), Karmazienė D., Bitinas J., Šečkus R., Minkevičius V., 
Vaičiūnas G., Stankevičiūtė S. Biržų miesto inžinerinės geologinės sąlygos: [ataskaitos santrauka] / red. Satkūnas J.; 
Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 2010. – 111 p.: iliustr.

Mikulėnas V., Bitinas J., Karmazienė D., Minkevičius V., Stankevičiūtė S., Vaičiūnas G. Biržų miesto inžinerinių 
geologinių sąlygų įvertinimas = Engineering geological evaluation of Biržai area completed in 2009 // Lietuvos geologijos 
tarnybos 2009 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2009. – Vilnius: 
LGT, 2010. – P. 55–59: iliustr. 



PRIEDAI
APPENDICES 111

Taminskas J. Karstiniai procesai Šiaurės Lietuvoje: [apie Šiaurės Lietuvoje gipsingų uolienų denudacijos greitį] // 
Žaliasis pasaulis. – 2010. – Nr. 2. – P. 11 

Taminskas J., Mikulėnas V. Šiaurės Lietuvos karstinio rajono kraštovaizdžio monitoringas = The monitoring of North 
Lithuanian karst region // Lietuvos geologijos tarnybos 2009 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian 
Geological Survey: Annual Report 2009. – Vilnius: LGT, 2010. – P. 34–35: iliustr. 

Žaržojus G., Dundulis K. Problems of correlation between dynamic probing test (DPSH) and cone penetra-
tion test (CPT) for cohesive soils of Lithuania // The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering. – 2010. – Vol. 5, 
No. 2. – P. 69–75

2.4. Naftos geologija
2.4. Oil Geology

Černakauskas P., Kaminskas D., Šliaupa S. Sequence stratigraphy of upper Silurian reefs of Lithuania // The 
International Conference “Baltic–Petrol’ 2010” on “Geology, ecology and petroleum exploration perspectives in the 
Baltic region”, 28 September – 1 October 2010, Gdańsk, Poland: Book of Programme and Abstracts. – Gdańsk–Kraków, 
2010. – P. 85–86 

Lazauskienė J., Zdanavičiūtė O. Studies of the organic matter of the Early Silurian shales of Western Lithuania in 
terms of shale gas potential // The International Conference “Baltic–Petrol’ 2010” on “Geology, Ecology and Petroleum 
Exploration Perspectives in the Baltic Region”, Gdańsk, Poland, 28 September – 1 October, 2010: Book of Programme 
and Abstracts. – Gdańsk–Kraków, 2010. – P. 25–26: iliustr. – Bibliogr.: p. 26 

Šliaupa S., Molenaar N. Parameters controlling regional and local variations of quartz cementation of Cambrian 
Sandstones of the Baltic basin // The International Conference “Baltic–Petrol’ 2010” on “Geology, ecology and petroleum 
exploration perspectives in the Baltic region”, 28 September – 1 October 2010, Gdańsk, Poland: Book of Programme and 
Abstracts. – Gdańsk–Kraków, 2010. – P. 51–52 

Zdanavičiūtė O., Lazauskienė J., Khoubldikov A., Dakhnova M. Geochemistry of oils and petroleum potential of 
the Middle Cambrian succession in the central Part of the Baltic Basin // The International Conference “Baltic–Petrol’ 
2010” on “Geology, Ecology and Petroleum Exploration Perspectives in the Baltic Region”, Gdańsk, Poland, 28 Septem-
ber – 1 October, 2010: Book of Programme and Abstracts. – Gdańsk–Kraków, 2010. – P. 31–32: iliustr. – Bibliogr.: p. 32  

2.5. Ekologinė geologija ir geochemija
2.5. Environmental Geology and Geochemistry

Arustienė J., Damušytė A., Kriukaitė J., Satkūnas J., Taločkaitė E. Klimato pokyčių įtaka Baltijos jūros pakrantės 
infrastruktūrai: praktiniai poreikiai ir galimybės (BaltCica) // Jūros ir krantų tyrimai – 2010: 4-oji mokslinė-praktinė konferen-
cija. 2nd Baltic Green Belt Forum “Towards sustainable development of the Baltic Sea coast”, 2010 balandžio 13–16, Palanga: 
konferencijos medžiaga = Conference proceedings. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. – P. 233–234 

Baltrūnas V. Aplinkos tyrimų metodologija: mokymo priemonė / Vilniaus pedagoginis universitetas. Gamtos mokslų 
fakultetas. Bendrosios geografijos katedra. – Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008. – 79 p. – Bibliogr.: 
p. 78–79 

Česnienė T., Kleizaitė V., Ursache R., Zvingila D., Radzevičius A., Patamsytė J., Rančelis V. Soil-surface genotox-
icity of military and urban territories in Lithuania, as revealed by Tradescantia bioassays // Mutation research-genetic 
toxicology and environmental mutagenesis. – 2010. – Vol. 697, iss. 1–2. – P. 10–18 

Eidikonienė J., Žilinskas G., Satkūnas J., Jarmalavičius D., Pupienis D. Geodiversity of Curonian Spit (Lithuania) 
and Management of the Flow of Holiday-makers in the Beaches // International Conference on Geodiversity, Natural 
and Cultural Heritage of the Kaszuby Region (Eastern Pomerania – Poland), 6–10 September 2010, Gdańsk, Poland: 
Book of Abstracts. – Gdańsk: ProGeo, 2010. – P. 8–9 

Grigienė A., Baranovskienė E. Duomenų apie geotopus kaupimas = Collection of the data on geotopes // Lietuvos 
geologijos tarnybos 2009 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 
2009. – Vilnius: LGT, 2010. – P. 69–71: iliustr. 

Gudelis A., Druteikienė R., Lukšienė B., Gvozdaitė R., Nielsen S., Hou X., Mažeika J., Petrošius R. Assessing 
deposition levels of 55Fe, 60Co and 63Ni in the Ignalina NPP environment // Journal of Environmental Radioactiv-
ity. – 2010. – Vol. 101, iss. 6. – P. 464–467 

Jankauskaitė M., Veteikis D. On the problem of territorial distribution of sample areas for landscape monitoring 
purposes // Journal of Environmental Engineering and Landscape Management. – 2010. – Vol. 18, No. 3. – P. 234–241 



112 PRIEDAI
APPENDICES

Jokšas K., Galkus A., Stakėnienė R., Lagunavičienė L. Geoenvironmental evaluation of the Klaipėda port (Lithua-
nia) // The Baltic Sea Geology – 10: The 10th International Marine Geological Conference, 24–28 August 2010, VSEGEI, 
St. Petersburg, Russia: Abstracts Volume. – Saint-Petersburg: VSEGEI, 2010. – P. 44–45. – Bibliogr.: p. 45 

Juozapavičius G. Verslininkų kelias į teisę investuoti = A Way of Businessmen towards Their Right to Invest // Geologijos 
akiračiai. – 2010. – Nr. 1–2. – P. 42–50 

Kadūnas K., Radienė R., Kanopienė R. Grunto ir požeminio vandens tarša patvariais organiniais teršalais (POT) = 
Soil and groundwater contamination with persistent organic pollutants (POP’s) // Lietuvos geologijos tarnybos 2009 
metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2009. – Vilnius: LGT, 
2010. – P. 49–51: iliustr. 

Kazlauskaitė A., Gregorauskienė V., Volungevičius J. Dirvožemio pH ir taršos cheminiais elementais tarpusavio 
priklausomumo nagrinėjimo problemos // Mokslinė konferencija „Lietuvos mokslų akademijos nario korespondento, 
profesoriaus Viktoro Ruokio mokslinis palikimas“, 22 balandžio 2010, Kaunas: pranešimų santraukos. – Kaunas: 
Akademija, 2010

Konovalova T. G., Emelyanov E. M. Some monitoring results of the oil region D-6 in the SE Baltic // The Baltic Sea 
Geology – 10: The 10th International Marine Geological Conference, 24–28 August 2010, VSEGEI, St. Petersburg, Russia: 
Abstracts Volume. – Saint-Petersburg: VSEGEI, 2010. – P. 52–53: iliustr. – Bibliogr.: p. 53 

Lagunavičienė L., Jokšas K., Stakėnienė R., Galkus A. Dugno nuosėdų užterštumo raida grunto gramzdinimo 
(dampingo) rajone Baltijos jūroje // Jūros ir krantų tyrimai – 2010: 4-oji mokslinė-praktinė konferencija. 2nd Baltic Green Belt 
Forum “Towards sustainable development of the Baltic Sea coast”, 2010 balandžio 13–16, Palanga: konferencijos medžiaga = 
Conference proceedings. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. – P. 101–106: iliustr. – Bibliogr.: p. 106 

Lujanienė G., Beneš P., Štamberg K., Jokšas K., Vopalka D., Radžiūtė E., Šilobritienė  B., Šapolaitė J. Experimental 
study and modelling of 137Cs sorption behaviour in the Baltic Sea and the Curonian Lagoon // Journal of radioanalytical 
and nuclear chemistry. – 2010. – Vol. 286, No. 19. – P. 1–6 

Lujanienė G., Šilobritienė B., Šapolaitė J., Jokšas K., Radžiūtė E. Radionuklidų dinamika sistemoje Baltijos 
jūra – Kuršių marios // Jūros ir krantų tyrimai – 2010: 4-oji mokslinė-praktinė konferencija. 2nd Baltic Green Belt Forum 
“Towards sustainable development of the Baltic Sea coast”, 2010 balandžio 13–16, Palanga: konferencijos medžiaga = 
Conference proceedings. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. – P. 107–111: iliustr. – Bibliogr.: p. 111 

Marčiulionienė D., Mažeika J., Lukšienė B. Augalai kaip bioindikatoriai vertinant radionuklidų sklaidą vandens 
telkiniuose ir jų priekrantėje // Jūros ir krantų tyrimai – 2010: 4-oji mokslinė-praktinė konferencija. 2nd Baltic Green Belt 
Forum “Towards sustainable development of the Baltic Sea coast”, 2010 balandžio 13–16, Palanga: konferencijos medžiaga = 
Conference proceedings. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. – P. 118–121: iliustr. – Bibliogr.: p. 121 

Mažeika J. Carbon-14 in terrestrial and aguatic environment of Ignalina nuclear power plant: sources of production, 
releases and dose estimates // Nuclear power. – Croatia, 2010. – P. 293–310 

Mažeika J., Garbaras A., Martma T., Skuratovič Ž., Barisevičiūtė R. Stable isotopes in recent sediments of the 
Curonian Lagoon – implications for environmental changes // The Baltic Sea Geology – 10: The 10th International Ma-
rine Geological Conference, 24–28 August 2010, VSEGEI, St. Petersburg, Russia: Abstracts Volume. – Saint-Petersburg: 
VSEGEI, 2010. – P. 74–75: iliustr. – Bibliogr.: p. 75 

Mažeika J., Skuratovič Ž., Garbaras A., Martma T. Stabiliųjų izotopų variacijos Kuršių marių šiuolaikinėse 
nuosėdose // Jūros ir krantų tyrimai – 2010: 4-oji mokslinė-praktinė konferencija. 2nd Baltic Green Belt Forum “Towards 
sustainable development of the Baltic Sea coast”, 2010 balandžio 13–16, Palanga: konferencijos medžiaga = Conference 
proceedings. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. – P. 122–123 

Mikilevičius M. Pesticidų sandėlių poveikis geologinei aplinkai = The impact of Pesticide Storages on Geological 
Environment // Geologijos akiračiai. – 2010. – Nr. 3–4. – P. 31–40: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 40 

Nirei H., Marker B., Satkūnas J., Furuno K. Stratigraphical Classification and the smallest stratigraphic unit of 
Man-Made Strata and Two Types of Geo-pollution Mechanism // The Proceedings of Pre-symposium on Man-Made 
Strata and Geo-pollution, September 4–5, 2010 Katori City, Chiba Pref. Japan / Japan Branch of IUGS-GEM. – Katori 
City, 2010. – P. 1–10. – Bibliogr.: p. 10

Petrošius R., Šliaupa S., Dapšys K., Krupickas R., Žukauskas G. The possible influence of the “black spots” on the 
road accidents in Vilnius region // Sveikatos mokslai. – 2010. – T. 20, Nr. 2. – P. 2923–2928 

Pustelnikovas O. Geoecological evaluation of the state forms of chemical elements in the environment of sedimenta-
tion basins of the Baltic Sea // The Baltic Sea Geology – 10: The 10th International Marine Geological Conference, 24–28 
August 2010, VSEGEI, St. Petersburg, Russia: Abstracts Volume. – Saint-Petersburg: VSEGEI, 2010. – P. 103–105. – Bibliogr.: 
p. 104–105 



PRIEDAI
APPENDICES 113

Pustelnikovas O., Levuškinas O. Cheminių elementų būsenos formų Pietryčių Baltijos sausumos ir akvaliniuose 
kraštovaizdžiuose ekogeocheminis įvertinimas // Jūros ir krantų tyrimai – 2010: 4-oji mokslinė-praktinė konferencija. 
2nd Baltic Green Belt Forum “Towards sustainable development of the Baltic Sea coast”, 2010 balandžio 13–16, Palanga: 
konferencijos medžiaga = Conference proceedings. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. – P. 143–149: 
iliustr. – Bibliogr.: p. 149 

Radienė R., Kadūnas K. Užterštų teritorijų valymo metodų apžvalga = Overview of technologies for remediation of 
contaminated sites // Lietuvos geologijos tarnybos 2009 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geologi-
cal Survey: Annual Report 2009. – Vilnius: LGT, 2010. – P. 51–53: iliustr. 

Satkūnas J., Damušytė A. Coastal Geodiversity and Dynamics Aspects – Important Conditions for Establishment of 
Beach Infrastructure in Karkle (Lithuania) // International Conference on Geodiversity, Natural and Cultural Heritage of 
the Koszuby Region (Eastern Pomerania – Poland), 6–10 September 2010, Gdańsk, Poland: Book of Abstracts. – Gdańsk: 
ProGeo, 2010. – P. 21–22 

Satkūnas J., Gregorauskienė V., Kanopienė R., Mikulėnas V., Minkevičius V., Šačkus V., Šliauteris A. Man made 
formations and geopollution – state-of-art in Lithuania // IUGS-GEM Annual General Meeting and workshop “Man 
made strata and geopollution”, 3–8 October 2010, Windhoek, Namibija. – 2010 

Satkūnas J., Nicius A. Geologinis paveldas – geresnio pažinimo ir vertės supratimo linkme // Mokslas ir gyveni-
mas. – 2010. – Nr. 8–9. – P. 26–29: iliustr. 

Schmidt-Thomé P., Klein J., Satkūnas J. Climate change, impacts and adaptation – some examples of geoscience ap-
plications for better environmental management in the Baltic Sea Region // Episodes. – 2010. – Vol. 33, No. 2. – P. 102–108: 
iliustr. – Bibliogr.: p. 107–108 

Stakėnienė R., Galkus A., Jokšas K., Lagunavičienė L. Dugno nuosėdų geocheminės būklės kaita Klaipėdos uosto 
akvatorijos šiaurinėje dalyje // Jūros ir krantų tyrimai – 2010: 4-oji mokslinė-praktinė konferencija. 2nd Baltic Green Belt Fo-
rum “Towards sustainable development of the Baltic Sea coast”, 2010 balandžio 13–16, Palanga: konferencijos medžiaga = 
Conference proceedings. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. – P. 161–166: iliustr. – Bibliogr.: p. 166 

Stakėnienė R., Lagunavičienė L., Galkus A., Jokšas K., Gailiušis B. Seasonal fluctuation of nutrients and organic 
carbon in the Klaipėda strait and load to the Baltic Sea // The 10th International Marine Geological Conference “The Baltic 
Sea Geology – 10”, 24–28 August 2010, VSEGEI, St. Petersburg, Russia: Abstracts Volume. – Saint-Petersburg: VSEGEI, 
2010. – P. 125–126. – Bibliogr.: p. 126

Suzdalevas S., Blažauskas N., Gulbinskas S. „Geležinės uždangos“ palikimas – natūralaus kraštovaizdžio oazė // 
Mokslas ir gyvenimas. – 2010. – Nr. 1. – P. 2–5: iliustr. 

Šliaupa S., Asejevas V., Cimoš R., Šliaupienė R., Petrošius R., Žukauskas G. Geoclimatic conditions and adap-
tive psychosomatic diseases in the Baltic Sea region: a comparative analysis // Sveikatos mokslai. – 2010. – T. 20, 
Nr. 2. – P. 2928–2935 

Šugalskienė J., Minkevičius V. Geologinės aplinkos taršos židinių duomenys = Geoinformation system of contami-
nation sources // Lietuvos geologijos tarnybos 2009 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological 
Survey: Annual Report 2009. – Vilnius: LGT, 2010. – P. 54 – 55: iliustr. 

Taraškevičius R., Gulbinskas S. Klaipėdos miesto vandentakų dugno nuosėdų geocheminė įvairovė // Jūros ir krantų 
tyrimai – 2010: 4-oji mokslinė-praktinė konferencija. 2nd Baltic Green Belt Forum “Towards sustainable development 
of the Baltic Sea coast”, 2010 balandžio 13–16, Palanga: konferencijos medžiaga = Conference proceedings. – Klaipėda: 
Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. – P. 184–188 

Taraškevičius R., Gulbinskas S. Pedogeochemical accumulating associations of education and learning institutions 
and sport stadiums in Klaipėda // Proceedings of 15th international conference on heavy metals in the environment, 
19–23 September 2010, Gdansk, Poland. – Gdansk: University of Technology, 2010. – P. 781–784 

Taraškevičius R., Zinkutė R. Ag, Ba, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sn, V, Zn in topsoil of transport and metal processing 
works of Vilnius // Proceedings of 15th international conference on heavy metals in the environment, 19–23 September 
2010, Gdansk, Poland. – Gdansk, Poland: University of Technology, 2010. – P. 1030–1033 

Taraškevičius R., Zinkutė R. Soil characteristics and major elements as factors of As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, 
Mo, Ni, Pb, V, Zn availability: (aqua regia as part of real total) // Proceedings of 15th international conference on heavy 
metals in the environment, 19–23 September 2010, Gdansk, Poland. – Gdansk, Poland: University of Technology, 
2010. – P. 798–801 

Tetushkina E. S., Emelyanov E. M. Toxic elements Cd, Pb, Corg. in sediments along a gas pipeline “Northern Stream” 
in Finnish Exclusive Economic Zone (EEZ) // The Baltic Sea Geology 10: The 10th International Marine Geological 
Conference, 24–28 August 2010, VSEGEI, St. Petersburg, Russia: Abstracts Volume. – Saint-Petersburg: Press VSEGEI, 
2010. – P. 132 



114 PRIEDAI
APPENDICES

Visakavičius E., Kelpšaitė L., Gulbinskas S. What caused Palanga coast erosion during September–October 2009? // The 
Baltic Sea Geology – 10: The 10th International Marine Geological Conference, 24–28 August 2010, VSEGEI, St. Petersburg, 
Russia: Abstracts Volume. – Saint-Petersburg: Press VSEGEI, 2010. – P. 152–154: iliustr. – Bibliogr.: p. 154 

Zinkutė R., Radzevičius A., Kazakauskas V. Allotigenic and allotigenic accessory trace element contents in dif-
ferent age soil of glaciolacustrine basins = Alotigeninių ir alotigeninių akcesorinių mikroelementų kiekiai skirtingo 
amžiaus limnoglacialinių baseinų dirvožemiuose // Geologija. – 2010. – Vol. 52, No. 1–4 (69–72). – P. 46–52: iliustr. – Santr. 
liet. – Bibliogr.: p. 52 

Zinkutė R., Taraškevičius R., Želvys T. Major elements as possible factors of trace element urban pedochemical 
anomalies // Proceedings of 15th international conference on heavy metals in the environment, 19–23 September 2010, 
Gdansk, Poland. – Gdansk: University of Technology, 2010. – P. 746–749 

2.6. Geoinformatika
2.6. Geoinformatics

Aleknienė R. Lietuvos geologijos tarnybos informacinių sistemų būklė ir plėtra 2009 metais = The status and develop-
ment of information systems at the Lithuanian Geological Survey in 2009 // Lietuvos geologijos tarnybos 2009 metų veiklos 
rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2009. – Vilnius: LGT, 2010. – P. 67–69

2.7. Geologinės informacijos sklaida visuomenei
2.7. Dissemination of the Geological Information to the Society

AQUA mundi – naujas mokslinis žurnalas apie vandenį / parengė A. Klimas // Geologijos akiračiai. – 2010. – Nr. 3–4. – 
P. 87 

Baltrūnas V. Kodėl keičiasi klimatas? // Jaunasis tyrėjas. – 2009. – Nr. 1. – P. 4–9: iliustr. 

Climate change: Impacts, costs and adaptation in the Baltic Sea region (the BaltCICA project) / Information Subdivi-
sion. Lithuanian Geological Survey // Geologija. – 2010. – Vol. 52, No. 1–4 (69–72). – P. i-ii: iliustr. 

Dalyvavimas simpoziumuose, konferencijose, seminaruose = Participation at symposia, conferences and workshops / 
sudarė: Informacijos valdymo skyriaus Informavimo poskyris // Lietuvos geologijos tarnybos 2009 metų veiklos rezultatai: 
[metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2009. – Vilnius: LGT, 2010. – P. 80–84 

Geologijos įmonių veiklos, vykdytos 2009 m., apžvalga / Geologijos įmonių asociacijos informacija // Geologijos 
akiračiai. – 2010. – Nr. 1–2. – P. 88–93: iliustr. 

Juodkazis V. Žodžiai „prasmengančiai“ žemei: [atsiliepimas apie A. Linčiaus ir V. Narbuto knygą „Biržų–Pasvalio 
krašto gamtos ir istorijos slėpiniai“] // Žaliasis pasaulis. – 2010. – Nr. 2. – P. 11 

Juodkazis V., Mokrikas R. Gėlo požeminio vandens ištekliai ir jų kokybės išsaugojimas – svarbi hidrogeologinių 
tyrimų sritis: XXXVIII tarptautinio hidrogeologų asociacijos kongreso atgarsiai = Fresh Groundwater Resources and 
Preservation of Their Quality Is an Important Field of Hydrogeological Researches // Geologijos akiračiai. – 2010. – 
Nr. 3–4. – P. 69–77: iliustr. 

Kaušinis K., Štuopis A. Jaunųjų kongreso dalyvių susitikimas = Meeting of Young Participants of the IAH Congress // 
Geologijos akiračiai. – 2010. – Nr. 3–4. – P. 78–79: iliustr. 

Lietuvos geologijos tarnybos 2009 m. veiklos apžvalga / LGT Informacijos valdymo skyriaus Informavimo poskyris // 
Geologijos akiračiai. – 2010. – Nr. 1–2. – P. 85–87: iliustr. 

Lietuvos geologijos tarnybos 2009 metų leidiniai = Publications of Lithuanian Geological Survey in 2009 // Lietuvos 
geologijos tarnybos 2009 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 
2009. – Vilnius: LGT, 2010. – P. 107 

Lietuvos spauda apie geologiją 2009 metais = Lithuanian press concerning geology in 2009 / atrinko: Ramanauskienė L., 
Švedaitė E., Martynėnienė N. // Lietuvos geologijos tarnybos 2009 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian 
Geological Survey: Annual Report 2009. – Vilnius: LGT, 2010. – P. 102–106 

Lithuania: “Earth Day” in Lithuanian schools, September 22, 2008 / Lithuanian National Committee for IYPE // 
Planet Earth Lisbon. – 2009. – P. 68 

Mockevičius J. Įvadas: Lietuvos geologijos tarnyba 2009 metais = Introduction: The Lithuanian Geological Survey 
in 2009 // Lietuvos geologijos tarnybos 2009 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: 
Annual Report 2009. – Vilnius: LGT, 2010. – P. 5–6: iliustr. 



PRIEDAI
APPENDICES 115

Motuza G. Mitai ir geologija // Jaunasis tyrėjas. – 2009. – Nr. 1. – P. 80–83: iliustr. 

Motuza Matuzevičius G. Pamatyti, kas nematoma: [apie geologijos mokslo paskirtį tirti žemės gelmes, vykusius 
procesus praeityje ir numatyti ateitį] // Jaunasis tyrėjas. – 2009. – Nr. 1. – P. 50–51: iliustr. 

Nauja atominė elektrinė Lietuvai – gyvybiškai svarbi = New Nuclear Power Plant Is of Vital Importance for Lithua-
nia: [„G. A“ redakcijos interviu su bendrovės „Visagino atominė elektrinė“ generaliniu direktoriumi Š. Vasiliausku] // 
Geologijos akiračiai. – 2010. – Nr. 1–2. – P. 16–17 

Norvaišas I., Puronas V. Bendri Lietuvos geologijos muziejaus 2009 metų veiklos rezultatai = Lithuanian Geological 
Museum // Lietuvos geologijos tarnybos 2009 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: 
Annual report 2009. – Vilnius: LGT, 2010. – 60–61: iliustr. 

Pocienė J. Pirmo lygio kvartero geologinis kartografavimas 1:50 000 masteliu Tauragės plote: [vykdant Lietuvos geologi-
jos tarnybos valstybinę geologinių tyrimų programą „Geologija ir darnus vystymasis“, 2008–2010 metais Tauragės plote 
atliktas pirmo lygio kvartero geologinis kartografavimas 1:50 000 masteliu] // Žaliasis pasaulis. – 2010. – Liep. 1. – P. 11 

Radzevičius S. IGCP-503 projekto „Ordoviko paleogeografija ir paleoklimatas“ konferencija // Geologijos akiračiai. – 
2010. – Nr. 1–2. – P. 64–65: iliustr. 

Ramanauskienė L., Švedaitė E., Martynėnienė N. 2009 metų publikacijos Lietuvos geologijos tematika = Publica-
tions on Lithuanian geology in 2009 // Lietuvos geologijos tarnybos 2009 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = 
Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2009. – Vilnius: LGT, 2010. – P. 85–101 

Ražinskas V. Naujinama Lietuvos geologijos tarnybos laboratorija // Geologijos akiračiai. – 2010. – Nr. 3–4. – P. 93–94 

Semeškaitė I., Januška V. Valstybinis žemės gelmių naudojimo reguliavimas 2009 metais = State Regulation of 
the Use of the Underground in 2009 // Lietuvos geologijos tarnybos 2009 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = 
Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2009. – Vilnius: LGT, 2010. – P. 7–13 

Skridlaitė G., Guobytė R., Skrinskas S., Nemanienė J. Geology for youth in Lithuania: international year of Planet 
Earth – related and other activities // Geophysical research abstracts. – 2010. – Vol. 12. – P. 9337. – (European Geosciences 
Union General Assembly, 2–7 May 2010, Vienna, Austria) 

Šileikytė A., Venckutė-Aleksienė A., Radzevičius S. 7-oji mikropaleontologijos konferencija (MIKRO–2009) // 
Geologijos akiračiai. – 2010. – Nr. 1–2. – P. 63–64: iliustr. 

Tarp mokslo ir technologijų populiarintojų – ir geologai // Geologijos akiračiai. – 2010. – Nr. 1–2. – P. 84 

Veikla komitetuose, komisijose, tarybose, tarpžinybinėse darbo grupėse = Activities in committees, commissions, 
councils, joint working groups / sudarė: Informacijos valdymo skyriaus Informavimo poskyris // Lietuvos geologijos 
tarnybos 2009 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2009. – Vilnius: 
LGT, 2010. – P. 77–79 

Vėjelytė I. 20-asis tarptautinis mineralogų asociacijos kongresas Budapešte = The 20th General Meeting of International 
Mineralogical Association in Budapest // Geologijos akiračiai. – 2010. – Nr. 3–4. – P. 80–83: iliustr. 

Virbickienė I. Lenkijos–Lietuvos III–VI klasių moksleivių dailės darbų konkursas: [Lietuvos geologijos tarnyba 
ir Lenkijos geologijos instituto muziejus skelbia tradicinį moksleivių dailės darbų konkursą „Mūsų Žemė – praeityje, 
šiandien ir ateityje“. 2010 metų tema – „Žemės paviršiaus skulptoriai“] // Žaliasis pasaulis. – 2010. – Saus. 21. – P. 4 

Virbickienė I. Visuomenės informavimas = Public information // Lietuvos geologijos tarnybos 2009 metų veiklos rezul-
tatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2009. – Vilnius: LGT, 2010. – P. 74–76: iliustr. 

Žičkutė V., Ramanauskienė L. Geologijos fondo veikla = Regulation and usage of geological information in the 
Geological Fund // Lietuvos geologijos tarnybos 2009 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological 
Survey: Annual Report 2009. – Vilnius: LGT, 2010. – P. 71–74 

3. Geologinis kartografavimas
3. Geological Mapping

Bitinas J., Šečkus R., Korabliova L. Prekvartero geologinis kartografavimas M 1:50 000 Papilės plote = Geological 
mapping of pre-Quaternary deposits in the Papilė area at a scale 1:50 000 // Lietuvos geologijos tarnybos 2009 metų veik-
los rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2009. – Vilnius: LGT, 2010. – P. 14–18: 
iliustr. 



116 PRIEDAI
APPENDICES

Gregorauskienė V. Vilniaus miesto apylinkių dirvožemių geocheminis kartografavimas masteliu 1:50 000 = Geo-
chemical mapping of Vilnius environs at a scale 1:50 000 // Lietuvos geologijos tarnybos 2009 metų veiklos rezultatai: 
[metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2009. – Vilnius: LGT, 2010. – P. 23–24: iliustr. 

Jusienė A. Kvartero geologinis kartografavimas M 1:50 000 Kazlų Rūdos plote = Geological mapping of Quaternary 
deposits in the Kazlų Rūda area, scale 1:50 000 // Lietuvos geologijos tarnybos 2009 metų veiklos rezultatai: [metinė 
ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2009. – Vilnius: LGT, 2010. – P. 18–20: iliustr. 

Kanopienė R., Damušytė A., Gedžiūnas P. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos inžinerinio geologinio 
kartografavimo M 1:5000 (pietinė dalis) rezultatai = Results of engineering geological mapping at a scale 1:5000 in the 
southern part of Klaipėda State Seaport territory // Lietuvos geologijos tarnybos 2009 metų veiklos rezultatai: [metinė 
ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2009. – Vilnius: LGT, 2010. – P. 25–29: iliustr. 

Radzevičienė D. Valstybinių hidrogeologinių žemėlapių M 1:200 000 revizija ir atnaujinimas = Renovation of the 
State Hydrogeological maps at a scale 1:200 000 // Lietuvos geologijos tarnybos 2009 metų veiklos rezultatai: [metinė 
ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2009. – Vilnius: LGT, 2010. – P. 21–22: iliustr. 

Vaitkevičius V., Žikulinas J. Atrandant žemėlapius, arba Kartografija – archeologijai // Lietuvos archeologija. – 
2010. – Nr. 36. – P. 9–28 

4. Įvairūs
4. Miscellaneous

Baltrūnas V., Lukenskienė L., Mikulėnienė D ... et al. Lietuvos etnografiniai regionai. – Kaunas: Šviesa, 2010. – 219 p.: 
iliustr. – Bibliogr.: p. 215 

Grigelis A. Žaliosios Aliaskos eskizai // Mokslas ir gyvenimas. – 2010. – Nr. 7. – P. 22–23, 34–35: iliustr. 

Račkauskas V. Mokslininkas, pogrindininkas, savanoris: [apie R. B. Mikšį] // Savanoris. – 2010. – Gruodž. 30. – P. 6–7 



PRIEDAI
APPENDICES 117

Lietuvos spauda apie geologiją 2010 metais

Lithuanian press concerning geology in 2010

Atrinko: L. Ramanauskienė, N. Martynėnienė, 
Lietuvos geologijos tarnyba

Aleksėjūnienė A. Kintiškiai atsisakė pusantro milijono litų: [„Minijos naftos“ pasiūlyta solidi suma už leidimą atlikti 
naftos paiešką šalia Kintų vietos gyventojų nesugundė] // Lietuvos rytas. – 2010. – Vas. 4. – P. 11

Aleksėjūnienė A. Naftos nesiurbs: [pamaryje ties Kintais (Šilutės r.) turi būti rekreacinė zona, o ne naftos gavybos 
įmonė. Taip nutarė Šilutės rajono taryba] // Lietuvos rytas. – 2010. – Vas. 27. – P. 23

Baronienė D. Į prarają nugarmėjo su mašina: [apie naujas smegduobes pasakoja Biržų regioninio parko geologas 
B. Dagys] // Lietuvos žinios. – 2010. – Bal. 14

Beržiūnas V. Žmonės nebemoka sugyventi su gamta: [žurnalisto interviu su Vilniaus universiteto Geologijos ir 
mineralogijos katedros vedėju G. Motuza Matuzevičiumi apie ugnikalnio išsiveržimą Islandijoje] // Respublika. – 2010. – 
Bal. 22. – P. 7

Butkevičius Z. Žaizdos žemės mūsų: [korespondentas kalbasi su VšĮ „Grunto valymo technologijos“ direktoriumi 
R. Liužinu apie taršos židinius Lietuvos teritorijoje] // Žaliasis pasaulis. – 2010. – Lapkr. 4. – P. 1, 2, 10

Butrimas E. Istorinis lenko radinys: [Varšuvos universiteto dėstytojo G. Niedzwiedzkio atradimas nustebino pale-
ontologijos pasaulį. Teigiama, kad pirmasis žinduolis į sausumą iš vandens prieš 400 mln. metų išlipo Lenkijoje] // 
Lietuvos rytas. – 2010. – Saus. 23. – P. 12

Butrimas E. Rinkimuose – dujų kvapas: [skalūninių dujų paieškos Lenkijoje sukėlė aistras ir Prezidento rinkimų 
kampanijoje] // Lietuvos rytas. – 2010. – Birž. 15. – P. 5

Cibulskis G. Skalūnų dujos – mįslingas koziris: [pasak Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus J. Mockevičiaus, 
iš skalūnų išgaunamos dujos šalies ekonomikai turbūt turės tiek pat naudos, kiek naftos gavyba] // 15 min. – 2010. – 
Nr. 53. – P. 1, 5: iliustr.

Čiužauskas D. Kintiškiai naftininkams neparsidavė: [žmonių nesuviliojo „Minijos naftos“ pasiūlymas skirti 
bendruomenės projektams finansuoti pusantro milijono litų] // Respublika. – 2010. – Vas. 4. – P. 8

Čiužauskas D. Pamario politikai Kintiškių nepardavė: [Šilutės rajono savivaldybės taryba nepritarė bendrovės 
„Minijos nafta“ planams išgauti naftą ant Kuršių marių kranto] // Respublika. – 2010. – Vas. 26. – P. 8

Čiužauskas D. Neringai suprojektuota ekologinė bomba: [bendrajame Klaipėdos apskrities plane, Baltijos jūroje 
15 km nuo Juodkrantės pažymėta naftos platforma] // Respublika. – 2010. – Geg. 4. – P. 5

Dumalakas A. Aukštadvario prakeiksmu tapo gręžiniai: [Aukštadvario miestelyje prieš porą metų išgręžus 
gręžinius, nuseko gyventojų šuliniai, o dabar drumzlinas vanduo vos laša iš vandentiekio čiaupų] // Lietuvos ry-
tas. – 2010. – Lapkr. 26. – P. 6

Dumalakas A. Urvą uždarys nuo smalsuolių: [pasak Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotojo 
J. Satkūno, Čiobiškio urvas vienintelis šalyje kvartero urvas, maždaug prieš 1,8 mln. metų prasidėjusio geologinio periodo 
darinys. Tai  – sudėtingų geologinių procesų rezultatas] // Lietuvos rytas. – 2010. – Kovo 6. – P. 26

Dumalakas A. Miesto gelmės alsuoja ir prasta energija: [interviu su Geologijos ir geografijos instituto darbuotoju 
R. Petrošiumi apie juodąsias Vilniaus miesto dėmes] // Lietuvos rytas. – 2010. – Bal. 3. – P. 5

Dumalakas A. Neries krantai nyksta akyse: [vis spartėjanti krantų erozija kelia nerimą Vilniaus rajono Skirgiškių 
kaimo gyventojams. Lietuvos geologijos tarnybos inžinerinių geologinių tyrimų poskyrio vedėjas V. Mikulėnas tvirtina, 
kad toks reiškinys pasitaiko retai] // Lietuvos rytas. – 2010. – Vas. 26. – P. 6

Dumalakas A. Griovoje – ledyno nuogulos: [Vilniaus rajone, netoli Dūkštos upės galima išvysti geologinę įdomybę, 
kurios amžius – net 200 tūkstančių metų. Ją iš po grunto sluoksnio išplovė pliaupęs smarkus lietus] // Lietuvos ry-
tas. – 2010. – Liep. 3. – P. 12

Dumalakas A. Gedimino kalnui reikia milijono litų: [specialistai įvertino Gedimino kalno būklę. Susirūpinimą kelia 
nuošliaužos, atsiradusios ertmės, kurios kelia grėsmę piliai] // Lietuvos rytas. – 2010. – Liep. 29. – P. 18

Jokūbaitis M. Didesni mokesčiai – ir žvyrui, ir vandeniui: [žvyro, smėlio ir kitų išteklių kasėjams rengiami dvigubai 
didesni mokesčiai] // Lietuvos rytas. – 2010. – Lapkr. 26. – P. 12



118 PRIEDAI
APPENDICES

Juodzevičienė L. Šulinių vanduo kelia grėsmę: [Marijampolės visuomenės sveikatos centras skelbia nerimą 
keliančius faktus – daugiau nei pusėje apskrities kaimų šulinių vanduo kelia grėsmę sveikatai] // Lietuvos rytas. – 
2010. – Bal. 20. – P. 17

Krikštopaitis J. A. Konferencija „Scientia et historia – 2010“: trumpa apžvalga: [konferencijoje LMA narys korespon-
dentas prof. A. Grigelis skaitė paskaitą apie Aliaskos geologinės sandaros praeitį ir dabarties aktualijas] // Mokslas ir 
gyvenimas. – 2010. – Nr. 5–6. – P. 24–25

Leščinskas V. Ar vadovausimės ekologinio efektyvumo principu?: [2010 m. kovo 3 d. Lietuvos mokslų akademijos 
posėdžių salėje vyko Lietuvos kongreso drauge su Mokslų akademija surengtas forumas „Tausojimo politika ir išėjimo 
iš krizės perspektyvos“. Pranešimą „Naudingųjų iškasenų tausojantis naudojimas“ skaitė prof. V. Juodkazis] // Žaliasis 
pasaulis. – 2010. – Kovo 10. – P. 1, 2, 11

Leščinskas V. Paminėta Lietuvos geologų diena: [apie geologų dienos paminėjimą Lietuvos geologijos tarnyboje] // 
Žaliasis pasaulis. – 2010. – Geg. 6. – P. 10

Leščinskas V. Piešiniuose – saulė, vanduo, ugnikalniai...: [apie Lietuvos geologijos tarnybos ir Lenkijos valstybinio 
geologijos instituto rengiamą bendrą tarptautinį vaikų piešinių bei kitų dailės darbelių konkursą] // Žaliasis pasau-
lis. – 2010. – Birž. 23. – P. 1, 9

Markevičienė E. Malda skalūnų dujoms // Kelias – 2010. – Nr. 4 (77). – P. 18–26

Petrauskienė V. Po žiemos veriasi smegduobės: [po sniegingos žiemos ir pavasario potvynių karstiniame regione, 
esančiame Biržų krašte, viena po kitos veriasi naujos smegduobės. Kirkilų kaime atsivėrusi karstinė įgriuva yra vos 
20 m nuo gyvenamojo namo] // Lietuvos rytas. – 2010. – Bal. 22. – P. 18

Petrauskienė V. Duobei – Bajoro vardas: [Ežerėlių kaime (Biržų r.) atsivėrusią naują smegduobę vietos gyventojai 
praminė Bajoro duobe. 13,2 m skersmens ir 8 m gylio duobė yra didžiausia iš visų šiais metais atsivėrusių karstinių 
įgriuvų] // Lietuvos rytas. – 2010. – Geg. 11. – P. 17

Ručinskas D. Didžioji Nemuno deltos dalis gali būti užlieta: [per pastarąjį penkiasdešimtmetį Nemuno delta 
sumažėjo daugiau kaip vienu kvadratiniu kilometru. Lietuvos geologijos tarnybos ir Vilniaus universiteto specialistai 
kaupia duomenis apie krantų pokyčius, jų indikatorius, pokyčių poveikį pakrančių infrastruktūrai] // Respublika. – 
2010. – Rugpj. 25. – P. 11

Satkūnas J. Žemė virpa ir Lietuvoje: [autorius pasakoja apie žemės drebėjimus pasaulyje ir Lietuvoje] // Respub-
lika. – 2010. – Saus. 23, priedas „Julius / Brigita“. – P. 5

Stankevičė K. Stebės virpesius: [Lietuvos geologai netrukus patys galės matuoti Žemės virpesius ir prognozuoti 
galimus jos drebėjimus. Apie tai pasakoja Lietuvos geologijos tarnybos direktorius J. Mockevičius] // Lietuvos ry-
tas. – 2010. – Bal. 7. – P. 19

Stankevičiūtė R. Bauginantys stebuklai: degtukas prie čiaupo – ir vanduo liepsnoja: [apie skalūninių dujų išgavimą 
JAV. Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus J. Mockevičiaus komentaras apie skalūnines dujas Lietuvoje] // Lietuvos 
rytas. – 2010. – Rugs. 18, priedas „Rytai – vakarai“. – P. 4–5

Stražnickas L. Vanduo praveria žemei akis: [apie smegduobių atsiradimą Biržų ir Pasvalio krašte] // Savaitė su 
TV. – 2010. – Nr. 16. – P. 14–15

Štrimeikienė D. Argentina ir Brazilija: žvilgsnis iš Lietuvos: [autorės mintys apie skaitytus pranešimus tarptautinėse 
konferencijose. Pasauliniame dujų kongrese Argentinoje skaitė pranešimą „Šiltnamio dujų emisijų mažinimo kaštai ir 
po Kioto klimato kaitos švelninimo režimų įtakos energetikos sektoriaus plėtros alternatyvoms Lietuvoje vertinimas“; 
Brazilijoje naftos geologų tarptautinėje konferencijoje skaitė pranešimą „Techninis-ekonominis geologinio anglies 
dvideginio ir panaudoto branduolinio kuro laidojimo palyginimas“] // Mokslas ir gyvenimas. – 2010. – Nr. 5–6. – P. 5–7, 
28–29: iliustr. – Bibliogr.: p. 29

Uktveris A. Geologija, kuri nereikalinga? ...: [korespondento pokalbis su Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geo-
grafijos instituto tarybos pirmininku habil. dr. prof. V. Baltrūnu apie geologijos mokslo padėtį šiandienėje Lietuvoje] // 
Žaliasis pasaulis. – 2010. – Saus. 28. – P. 1, 9

Uktveris A. Geologija, kuri nereikalinga?...: [žurnalisto pokalbis su Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos 
instituto tarybos pirmininku habil. dr. prof. V. Baltrūnu apie Lietuvos geologų ekspediciją Grenlandijos ledynuose] // 
Žaliasis pasaulis. – 2010. – Vas. 4. – P. 2

Uktveris A. Geologija, kuri nereikalinga?...: [žurnalisto pokalbis su Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos 
instituto tarybos pirmininku habil. dr. prof. V. Baltrūnu apie Lietuvos geologijos muziejų] // Žaliasis pasaulis. – 2010. – 
Vas. 11. – P. 10

Uktveris A. Jei pavyktų pažvelgti į gelmę...: [2010 10 22 Biržų regioniniame parke surengta konferencija „Biržų krašto 
geologinės įdomybės – visuomenei“, skirta lankytojų centro atidarymui] // Žaliasis pasaulis. – 2010. – Spal. 28. – P. 11–12



PRIEDAI
APPENDICES 119

Užusienis V. Rodiklius gelbėja šalies gelmės: [masiškai tuštinami ir į užsienį išvežami mūsų žemės gelmių turtai. 
Per sunkmetį naudingųjų iškasenų gavyba ūgtelėjo net 30 proc.] // Respublika. – 2010. – Rugpj. 19. – P. 8

Užusienis V. ES žada apmokestinti vandenį: [Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotojo J. Satkūno 
komentaras] // Respublika. – 2010. – Rugpj. 20. – P. 9

Varneckienė M. Ar saugus šulinių ir šaltinių vanduo?: [korespondentės interviu su Valstybinės visuomenės sveika-
tos priežiūros tarnybos (VVSPT) Leidimų ir licencijavimo skyriaus vedėja I. Drulyte apie užterštą šulinių ir šaltinių 
vandenį] // Žaliasis pasaulis. – 2010. – Geg. 13. – P. 1, 8

Varneckienė M. Kylame ar ... krentame?: [Lietuvos geologijos tarnyba pasirašė Europos kosmoso agentūros pro-
jekto „SubCoast“ įgyvendinimo sutartį. Apie projekto tikslus, susitarimo svarbą ir kitas pažangias naujoves, taikomas 
geologijos srityje, pasakoja LGT direktoriaus pavaduotojas J. Satkūnas] // Žaliasis pasaulis. – 2010. – Kovo 25. – P. 8

Žemulis F. Už kokią Lietuvą žalieji – už žalią ar šiukšliną?: [apie nevyriausybinių aplinkosaugos organizacijų 
atstovų viešą kreipimąsi dėl Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko J. Šimėno veiklos] // Lietuvos žinios. – 
2010. – Gruodž. 29. – P. 11

Aplinkos ministerija informuoja: [sausio 26–28 d. Kalundborge (Danija) vyksiančioje konferencijoje „Klimato 
pokyčiai – nuo pažinimo iki prisitaikymo“ dalyvavo Lietuvos geologijos tarnybos Hidrogeologijos skyriaus Požeminio 
vandens monitoringo poskyrio vyr. hidrogeologė J. Kriukaitė] // Žaliasis pasaulis. – 2010. – Saus. 28. – P. 11

Aplinkos ministerija informuoja: [vasario 23 d. Lietuvos geologijos tarnyboje (S. Konarskio g. 35, Vilnius) vyko 
seminaras, skirtas užterštų teritorijų poveikiui vertinti] // Žaliasis pasaulis. – 2010. – Vas. 25. – P. 11

Aplinkos ministerija informuoja: [kovo 25 d. Lietuvos geologijos tarnyboje vyks seminaras „Žemės gelmių tyrimai: 
2010 metų aktualijos“] // Žaliasis pasaulis. – 2010. – Kovo 25. – P. 11

Aplinkos ministerija informuoja: [balandžio 15–17 d. Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos vyks 
tarptautinis seminaras „Geologijos paveldas ir darnus regioninis vystymasis“. Dalyvaus Lietuvos, Norvegijos, Lenkijos, 
Estijos, Švedijos ir Suomijos geologijos institucijų specialistai, šalies savivaldybių, saugomų teritorijų  atstovai] // Žaliasis 
pasaulis. – 2010. – Bal. 15. – P. 11

Aplinkos ministerija informuoja: [gegužės 12–13 d. Lešče (Lenkija) Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus 
pavaduotojas J. Satkūnas, Giluminių tyrimų skyriaus vedėja J. Lazauskienė ir Regioninės geologijos ir tektonikos 
poskyrio vedėja J. Čyžienė dalyvavo pasitarime su lenkų geologais dėl bendrų ir tarptautinių projektų] // Žaliasis pa-
saulis. – 2010. – Geg. 13. – P. 11

Aplinkos ministerija informuoja: [birželio 1 d. Lietuvos geologijos tarnyboje surengtas Lietuvos ir Lenkijos moksleivių 
dailės darbų konkurso finalas] //  Žaliasis pasaulis. – 2010. – Birž. 3. – P. 11

Aplinkos ministerija informuoja: [rugsėjo 6–11 d. Gdanske vyksiančioje Šiaurės Europos geologinei įvairovei skirtoje 
konferencijoje dalyvaus Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas J. Satkūnas] // Žaliasis pasaulis. – 2010. – 
Rugs. 9. – P. 11

Daugiausia išgaunama durpių ir žvyro: [kaip rodo Lietuvos geologijos tarnybos pateikti duomenys, 2009 m. buvo 
išgauta 869 tūkst. m3 dolomito, 448 tūkst. m3 klinčių, 1,7 mln. m3 mažaskaidžių ir 690 tūkst. m3 kitų durpių, 6,2 mln. m3 
žvyro] / Aplinkos ministerija inf. // Žaliasis pasaulis. – 2010. – Birž. 10. – P. 11

Geologiniai tyrimai – šiuolaikiniais metodais: [Lietuvos geologijos tarnybai spalio mėnesį sukako 70 metų. Apie LGT 
veiklos sritis ir perspektyvas pasakoja tarnybos direktorius J. Mockevičius] // Žaliasis pasaulis. – 2010. – Lapkr. 4. – P. 11

Ieško dujų Lietuvoje: [Lietuvoje gali būti iš skalūnų išgaunamų dujų, nes geologiniai dariniai Pietryčių Lietuvoje 
labai panašūs į tuos, kurių yra Lenkijoje] /BNS, LR informacija // Lietuvos rytas. – 2010. – Geg. 18. – P. 10

Juodasis auksas pasėjo juodąją mirtį: [apie „British Petroleum“ kompanijos vykdomą naftos paiešką Meksikos 
įlankoje ir apie įvykusią avariją naftos platformoje. G. Motuzos Matuzevičiaus komentaras naftos išgavimo Baltijos 
jūroje klausimu] / BBC, AP inf. // Respublika. – 2010. – Birž. 12. – P. 7

Kasybos atliekos bus tvarkomos pagal naują aprašą / Aplinkos ministerijos inf. // Žaliasis pasaulis. – 2010. – Lapkr. 25. – 
P. 11

Labiausiai nusipelniusiems – apdovanojimai ir padėkos: [labiausiai nusipelnę Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių 
institucijų darbuotojai buvo pagerbti Pasaulinės aplinkos dienos proga. Tarp jų LGT Giluminių tyrimų skyriaus vedėja 
J. Lazauskienė, Inžinerinės geologijos skyriaus Inžinerinių geologinių tyrimų poskyrio vedėjas V. Mikulėnas, Informacijos 
valdymo skyriaus Informavimo poskyrio vedėja I. Virbickienė] / Aplinkos ministerijos inf. // Žaliasis pasaulis. – 2010. – 
Birž. 10. – P. 11

Laukinio šerno valanda: [apie žemės turtų naudojimą iki paties dugno ir mažus mokesčius valstybei už naudingąsias 
iškasenas: smėlį, žvyrą, durpes ir kt.] / redakcijos skiltis // Respublika. – 2010. – Kovo 31. – P. 4



120 PRIEDAI
APPENDICES

Lietuvos geotermijos galimybės / UAB „Geoterma“ ir Lietuvos geologijos tarnybos inf. // Žaliasis pasaulis. – 2010. – 
Kovo 25. – P. 8

Mokslininkai: Rėkyvos ežero problemos ir durpyno veikla nesusiję: [jau daugiau nei 80 metų keliamos abejonės dėl 
eksploatuojamo durpyno poveikio Rėkyvos ežerui mokslininkų pripažintos nepagrįstomis. Tokius apibendrinimus 
pateikė Geologijos ir geografijos instituto ir Lietuvos žemės ūkio universiteto mokslininkų grupė] / Aplinkos ministerijos 
inf. // Žaliasis pasaulis. – 2010. – Rugs. 9. – P. 11

Naftos troškulys stipresnis už didėjančią riziką: [Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotojo J. Satkūno 
komentaras apie avarijas naftos platformose] // Verslo žinios. – 2010. – Birž. 15. – P. 4–5

Po ilgų derybų – bendras požeminio vandens monitoringas Lietuvos ir Rusijos pasienyje / Aplinkos ministerijos 
inf. // Žaliasis pasaulis. – 2010. – Kovo 10. – P. 11

The Polish Geological Institute – National Research Institute (PGI): [straipsnyje rašoma apie Lenkijos geologijos 
instituto bendradarbiavimą su Lietuvos geologijos tarnyba] // Planet Earth Lisbon. – 2009. – P. 42–43

Stichijos palikti randai kraujuoja ilgai: [apie žemės drebėjimus ir padarytus nuostolius korespondento interviu su 
G. Motuza Matuzevičiumi] / ELTOS, AFP inf. // Respublika. – 2010. – Bal. 7. – P. 6

Tikrąją „velniaduobių“ kilmę atskleis geologai: [Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, bendra-
darbiaudama su Aukštadvario regioninio parko direkcija, pradės tirti Aukštadvario apylinkėse esančias vadinamąsias 
velnio duobes. Geomorfologinius „velniaduobių“ tyrimus geologai numato pradėti rugpjūtį] / Aplinkos ministerijos 
inf. // Žaliasis pasaulis. – 2010. – Liep. 1. – P. 11



PRIEDAI
APPENDICES 121

Lietuvos geologijos tarnybos 2010 metų leidiniai
Publications of Lithuanian Geological Survey in 2010 

1. Lietuvos geologijos tarnybos 2009 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geo-
logical Survey: Annual Report 2009 / ats. red. J. Satkūnas; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius: LGT, 
2010. – 107, [1] p.: iliustr. – Liet., angl. – ISSN 1392-7272   

2. Biržų miesto inžinerinės geologinės sąlygos: (ataskaitos santrauka) / Marcinkevičius V. (ats. vykd.), 
Mikulėnas V. (ats. vykd.), Karmazienė D., Bitinas J., Šečkus R., Minkevičius V., Vaičiūnas G., Stankevičiūtė S.; 
red. Satkūnas J.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 2010. – 111 p.: iliustr.

3. Pasvalio miesto inžinerinės geologinės sąlygos: (ataskaitos santrauka) / Marcinkevičius V. (ats. vykd.), 
Guobytė R., Kačinskaitė S., Stankevičiūtė S., Minkevičius V., Vaičiūnas G., Bukauskienė V., Jaroševienė L., 
Šečkus R.; red. Satkūnas J.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 2010. – 63 p.: iliustr.

4. Vilniaus kalnai – pilių kūrimosi ir tvirtybės pagrindas / sudarytojas J. Satkūnas; Lietuvos geologijos 
tarnyba. – Vilnius: LGT, 2010. – 18 p.: iliustr. – Bibliogr. str. pabaigoje

5. Geological basin models for groundwater research: Latvian–Lithuanian methodological exchange / 
compiled by: Juodkazis V., Satkūnas J.; Lithuanian Geological Survey. – Vilnius: Lietuvos geologijos tarnyba, 
2010. – 14 p.: iliustr. – Bibliogr. str. pabaigoje

6. *Geologija = Geology =Γ/ Vilniaus universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Geologijos 
ir geografijos institutas, Lietuvos geologijos tarnyba = Journal of Vilnius University, Lithuanian Academy 
of Sciences, Institute of Geology and Geography, Lithuanian Geological Survey. – Vilnius: Lietuvos mokslų 
akademijos leidykla. – 2010, Vol. 52, Nr. 1–4. – ISSN 1392-110X

7. *Geologijos akiračiai / Lietuvos geologų sąjungos žurnalas = Journal of the Geological Society of 
Lithuania; ats. redaktorius V. Juodkazis. – Vilnius. – 2010, Nr. 1/2, 3/4. – ISSN 1392-0006 

* Leidiniai išleisti bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis 
Publications were published in co-operation with other organizations
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Lietuvos geologijos tarnybos 2010 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological 
Survey: Annual Report 2010 / ats. red. J. Satkūnas; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 2011. – 121, [1] p.: 
iliustr. – Liet., angl. – ISSN 1392-7272 

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS 2010 METŲ VEIKLOS REZULTATAI
Metinė ataskaita

 LITHUANIAN GEOLOGICAL SURVEY
Annual Report 2010

Vilnius, 2011
Redagavo D. Petrauskienė, A. Jurkonytė

Viršelio dizainas G. Markausko
Maketavo R. Norvaišienė

SL 1841.  2011 06 07. Tir. 50 egz.
Išleido Lietuvos geologijos tarnyba, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius

Tel. 233 28 89, faks. 233 61 56, http://www.lgt.lt
Viršelį spausdino reklamos studija „InSpe“, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius

Lietuvos geologijos tarnybos metinėje ataskaitoje pateikiami baigtų valstybinių geologinių tyrimų projektų – geo-
loginio kartografavimo, giluminių tyrimų, seismologinio monitoringo, ekogeologinių tyrimų, hidrogeologinių 
tyrimų, požeminės hidrosferos monitoringo, Biržų rajono sukarstėjusių urbanizuotų teritorijų geologinių tyrimų 
rezultatai. Taip pat apibūdinamas žemės gelmių naudojimo valstybinis reguliavimas (leidimų tirti ir naudoti 
žemės gelmes išdavimas, teisės aktų rengimas), inžinerinių geologinių darbų priežiūra, monitoringo programų 
apskaita ir kt., pateikiamas publikacijų Lietuvos geologijos tematika sąrašas.

The Annual Report  for 2010 of the Lithuanian Geological Survey contains results of completed national geological research 
projects: geological mapping, exploration of the earth crust, seismological monitoring, ecogeological research, hydrogeological 
research, monitoring of the undreground hydrosphere and the geological investigations of affected urban areas by karst process 
in the Biržai District. The Report also contains information about state regulation of the use of the underground (issuing of 
premissions to investigate and use the undergroud, drafting of legal acts, etc.), supervision of engineering geological works, 
inventory of monitoring programme, etc. A list of publications about Lithuanian geology is included.
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