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Lietuvos geologijos tarnyboje
Lietuvos geologijos tarnybos 2009 m. veiklos apþvalga
Lietuvos geologijos tarnyba atlieka Valstybinius geologinius þemës gelmiø tyrimus, kuriø tikslas  saugoti geologinës aplinkos kokybæ ir prognozuoti jos pokyèius nuosekliai tiriant þemës gelmes ir diegiant
geologine informacija pagrástas priemones. Ðioje apþvalgoje pagal vykdomas programas pateikta keletas
iðsamesniø pavyzdþiø.

I. Vykdant Lietuvos valstybiniø geologiniø
tyrimø programà Geologija ir darnus
vystymasis, buvo vykdomi 65 projektai ir
uþduotys, 29 projektø pateikti baigtiniai
rezultatai

II. Birþø ir Pasvalio miestø inþineriniø
geologiniø sàlygø ávertinimo ir suaktyvëjusio
karstinio proceso Birþø rajone inþineriniø
geologiniø tyrimø 20072010 m. programa

20072009 m. Papilës plote kartografavimo metu
buvo sudaryti ir áskaitmeninti nauji M 1:50 000 þemëlapiai: faktinës medþiagos þemëlapis, prekvartero
geologinis þemëlapis, pokvarterinio pavirðiaus reljefo
þemëlapis, tektoninis þemëlapis, virðutinio permo
Naujosios Akmenës svitos pado, apatinio triaso Nemuno svitos pado struktûriniai þemëlapiai, neotektoninis þemëlapis, trys atraminiai geologiniai pjûviai.
Tiriamo ploto prekvartero geologinës sandaros, tektonikos analizë pateikta ataskaitos, saugomos Geologijos fonde, tekste.

Atsiþvelgiant á smegduobiø iðplitimà, Tatulos
svitos sukarstëjimo laipsná, geomorfologinius ypatumus, geologinæ sandarà, hidrogeologines sàlygas
bei galimà geologinës aplinkos poveiká statiniams ir
miesto infrastruktûrai, atliktas Birþø miesto teritorijos inþinerinis geologinis rajonavimas. Iðskirti plotai, besiskiriantys karsto grësmës dydþiu.
Birþø miesto teritorijos inþineriniø geologiniø
sàlygø ávertinimas ir karstologinis rajonavimas leidþia racionaliau rengti teritorijø planavimo dokumentus, planuoti investicijas á miesto infrastruktûrà, optimizuoti statybinius tyrimus (geriau
suplanuoti inþineriniø geologiniø tyrimø
gylá bei græþimo, geotechninio zondavimo
ir kitø tyrimø apimtá). Sudaryti specializuoti geologiniai þemëlapiai ir kiti susisteminti tyrimø duomenys yra karstiniø procesø ir reiðkiniø prognozavimo pagrindas.

Birþø miesto teritorijos inþinerinio geologinio
rajonavimo þemëlapio fragmentas.
A fragment of the Birþai Town area map.

III. Poþeminio vandens iðtekliø ávertinimo ir
naudojimo geriamajam vandeniui tiekti
20072025 m. programa
Vykdant projektà Poþeminio vandens iðtekliø
vertinimas Lietuvoje, 2009 m. buvo ávertinti turimi eksploataciniai poþeminio vandens iðtekliai

Lielupës upës baseino rajone esamø lokalaus iðplitimo telkiniø dvejuose pabaseiniuose (BirþøPasvalio ir Joniðkio) priklausanèiø virðutiniovidurinio
devono poþeminio vandens baseinui (VVD PVB)
(vykdytojas  UAB Vilniaus hidrogeologija) bei
smëlingos pietryèiø lygumos pabaseiniui, priklausanèiam Pietryèiø Lietuvos kvartero poþeminio
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Poþeminio
vandens
gavyba.

Extraction of
groundwater.

vandens baseinui (PLK PVB) (vykdytojas  UAB
GROTA). Ávykdþius minëtus projektus, sukaupta

informacija ir ávertinti apie 2/3 ðalies teritorijos poþeminio vandens iðtekliai.

IV. Lietuvos seisminiø sàlygø ávertinimo
20072010 m. programa
Nuo 2005 m. lapkrièio iki
2009 m. gruodþio buvo vykdomas
Lietuvos teritorijos pasyvios seismologijos monitoringo projektas,
kuris yra sudedamoji stambaus
tarptautinio pasyvios seismologijos
eksperimento PASSEQ 2006
2007 (Passive Seismic Experiment
in TransEuropean Suture Zone)
dalis. Tarptautiniame PASSEQ
20062007 projekte dalyvauja per
10 Europos ir Ðiaurës Amerikos
ðaliø. Ið viso buvo árengta apie 150
laikinø seisminiø stoèiø Voketijoje, Èekijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje. Projekto tikslas  gauti naujus
detalesnius seisminius duomenis
apie Rytø Europos platformos vakarinës dalies bei Lietuvos teritorijos Þemës plutos ir mantijos giluminæ sandarà, informacijà apie vietinius seisminius
ávykius.

V. Specialioji taikomøjø (uþsakomøjø)
geologiniø tyrimø programa
Klaipëdos valstybinio jûrø uosto (KVJU) teritorijos pietinës dalies inþinerinis geologinis kartografavimas (M1:5000) pradëtas 2005 m. Darbai baigti ir ataskaita parengta 2009 m. gruodá, apibendrinus 2005
2008 m. atliktø lauko ir laboratoriniø tyrimø rezultatus bei naudojant anksèiau atliktø tyrimø archyvinius
duomenis. Ataskaità sudaro penki aiðkinamojo raðto

Tarptautinio pasyvios seismologijos eksperimento
PASSEQ laikinø seisminiø stebëjimo stoèiø iðdëstymo schema.
A distribution scheme of temporary seismic observation
stations used in PASSEO experiment.

skyriai, kuriuose pateikiamas bendras KVJU apibûdinimas, apþvelgiami anksèiau teritorijoje atlikti tyrimai,
nagrinëjama iðtirta kvartero geologinë sandara, hidrogeologinës sàlygos bei vertinamos gruntø fizikinës ir
mechaninës savybës. Ðiø skyriø informacijà pagrindþia
ir papildo 24 tekstiniai priedai.
Ataskaità parengë LGT Inþinerinës geologijos ir
ekogeologijos, Informaciniø technologijø, Hidrogeologijos bei Kvartero geologijos skyriø specialistai.
Ataskaita buvo pristatyta KVJU Techninës tarybos posëdyje. Praneðime Klaipëdos valstybinio
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jûrø uosto teritorijos inþinerinio geologinio kartografavimo M 1:5000 (pietinë dalis) rezultatai ir
ávykusioje diskusijoje apibûdintos kartografavimo

rezultatø panaudojimo sritys bei ðiø rezultatø naudojimo átaka KVJU vykdomø projektavimo, statybos ir rekonstrukcijos darbø kaðtams.

Vykdytos tarpinstitucinës
programos ir kiti projektai
Ágyvendinus valstybinæ Pesticidø atliekø tvarkymo 2002
2005 m. programà, Lietuvoje ið
esmës iðspræsta ið praeities paveldëtø senø pesticidø problema. Per
ketverius metus ið 40 ðalies savivaldybiø 117 sandëliø á Vokietijà
buvo iðgabenta ir ten nukenksminta 3,2 tûkst. tonø ðiø atliekø.
Taèiau dar bûtina sutvarkyti ir buvusias jø saugojimo vietas, kuriø
yra daugiau kaip 1300. Ðiø vietø
aplinka  gruntas, pavirðiniai ir
poþeminiai vandenys  kol kas iðtirta tik fragmentiðkai ir nepakankamai. Pagal 20072013 m. pesticidø
atliekø saugojimo vietø ir ðiomis atliekomis uþterðtø
teritorijø tvarkymo programà (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2007 m. balandþio 4 d. nutarimu Nr. 350 (Þin., 2007, Nr. 431641)), bûtina sutvarkyti vietas, kur buvo saugomi seni pesticidai, ir jais
uþterðtose teritorijose atkurti paþeistà aplinkà ar jos elementus arba jø paþeistas funkcijas, paðalinti neigiamo
poveikio þmoniø sveikatai ir aplinkai pavojø.

Inventorizuotos buvusiø pesticidø sandëliø vietos
(LGT duomenø bazë).
Former pesticide storage sites inventoried (LGS data
base).

Kaip ir kiekvienais metais LGT vykdë þemës gelmiø naudojimo valstybiná reguliavimà.

2010 m. Lietuvos geologijos tarnyba pradëjo
leisti elektroniná geologiniø naujienø laikraðtá GEO
naujienos. Elektroninis laikraðtis iðeina kiekvieno
mënesio pradþioje. Jame trumpai apraðomi Lietuvos geologijos tarnybos darbai ir naujausi ávykiai, pateikiamos þinios ið Lietuvos aplinkos ministerijos,
kaimyniniø ðaliø, Europos ir pasaulio geologiniø

tarnybø, naujienos apie gamtos mokslo pasiekimus,
klimato atðilimà, kiti ádomûs faktai.
Kvieèiame ir kitas organizacijas prisijungti
skleidþiant geologines þinias.
GEO naujienas galima rasti LGT tinklalapyje adresu: http://www.lgt.lt/index.php?page=254.

Lietuvos geologijos tarnybos Informacijos valdymo skyriaus
Informavimo poskyris
tel. (8~5) 233 1535

