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Lietuvos geologijos tarnyboje

Moksleiviø konkursas Mûsø Þemë  praeityje,
ðiandien ir ateityje

Vertinimo komisijai visada tenka nelengva uþduoÐiemet, jau tradicija tapæs, ðeðtà kartà vyko Lietuvos ir Lenkijos IIIVI klasiø mokiniø dailës darbø tis ið daugelio ávairiø darbø atrinkti tris geriausius.
Ðiais metais Lietuvos ir Lenkijos IIIVI klasiø
konkursas Mûsø Þemë  praeityje, ðiandien ir ateityje. Konkursas vyksta keliais etapais: pusfinaliai ren- mokiniø dailës darbø konkurso Mûsø Þemë 
giami Lietuvoje ir Lenkijoje, konkurso finalas vienais praeityje, ðiandien ir ateityje finalas vyko Lietumetais vyksta Varðuvoje (Lenkijos geologijos institu- vos geologijos tarnyboje. Konkurso finale dalyvavo
to Geologijos muziejuje), kitais  Vilniuje (Lietuvos geologijos tarnyboje). Lenkijoje
ðis konkursas sëkmingai rengiamas jau tryliktus metus ir
kasmet populiarëja, jame dalyvauja apie 3 tûkst. mokiniø.
Lietuvoje konkursas vyksta ðeðtàjá kartà. Vieðinti konkursà padeda Lietuvos geografijos mokytojø asociacija. Dalyvauti konkurse kvieèiami visos Lietuvos mokyklø gamtos
paþinimo, geografijos, dailës ir
pradiniø klasiø mokytojai bei 2012 m. Lietuvos konkurso þiuri: R. Ðalna, Lietuvos geografijos mokytojø asociamokiniai. Mokytojai pagal cijas prezidentas; Valdas Anyèas, J. Vienoþinskio dailës mokyklos dëstytojas; doc.
paskelbtà temà savo mokyk- B. Petkevièienë, Lietuvos edukologijos universiteto docentë; J. Satkûnas, Lietulose rengia pieðiniø konkur- vos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas; A. Visockis, Uþsienio reikalø ministerijos informacijos ir vieðøjø ryðiø departamentas, treèiasis sekretorius
sus tarp IIIVI klasiø moks- (I. Virbickienës nuotr.).
leiviø ir atrinktus geriausius
darbus siunèia á Lietuvos geologijos tarnybà. Ðiemet ið Lietuvos mokyklø buvo gauta
150 moksleiviø darbø.
Ðiø metø konkurso tema 
Per laiko vandenynà. Buvo
ádomu stebëti ir lyginti, kaip
moksleiviams sekësi atskleisti ðià gana nelengvà geologinæ
temà. Moksleiviai buvo labai
iðradingi ir naudojo ávairias
medþiagas: akmenëlius, smëlá, plastikà, kiauðiniø lukðtus,
putoplastà, klijus, siûlus ir
ávairias kartais net nenuspëjamas technologijas.
2012 m. Lenkijos konkurso nugalëtojai Trakuose (I. Serafinatës nuotr.).
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Bendra Lietuvos ir Lenkijos IIIVI klasiø mokiniø dailës darbø konkurso finalo dalyviø nuotrauka po apdovanojimo
(V. Leðèinsko nuotr.).

2 vieta  Lukas Kareiva, 6 kl., mokytoja Irina Kareivienë, Radviliðkio Vaiþganto progimnazija,
3 vieta  Maùgorzata Basiak, 5 kl.,
mokytoja Urszula Grudnik, Starachowice, Lenkija.
Lietuvos konkurse, be Luko
Kareivos, prizininkais tapo Viktorija Braþukaitytë ið Garliavos
Jonuèiø vidurinës mokyklos 6
kl. (mokytojas V. Padriezas) ir
Auðrinë Solaitë ið Kauno J. Gruðo meno vidurinës mokyklos 6
kl. (mokytojos A. Alinauskienë
ir S. Venckûnienë).
Lenkijos konkurse, be Maria
Apdovanojama Lietuvos ir Lenkijos konkurso finalo pirmosios vietos nugalëtoja Czarnecka ir Maùgorzata Basiak,
Maria Czarnecka (6 kl., Varðuva, Lenkija). Ið kairës: Lietuvos geografijos prizinæ vietà laimëjo Olga Tomokytojø asociacijos prezidentas Rytis Ðalna, LGT informacijos valdymo
manek (6 kl.) ið Katowice (moskyriaus informavimo poskyrio vedëja Indrë Virbickienë, konkurso nugalëtoja
Maria Czarnecka, vertëja Anna Pilarczyk-Palaitis (Lenkø institutas Lietuvoje), kytoja M. Dobrowolska). Visø
konkurso organizatorius ir globëjas Wlodzimierz Mizerski (V. Leðèinsko nuotr.). pieðiniai pateikti þurnalo virðelio
ketvirtame puslapyje.
sveèiai ið Lenkijos, kurios delegacijai vadovavo LieBe dëmesio neliko nei vienas konkurso dalytuvos ir Lenkijos konkurso iniciatorius bei globë- vis. Visiems savo darbus atsiuntusiems mokiniams
jas, Varðuvos geologijos muziejaus prof. Wùodzi- bei jø mokytojams iðsiøsti padëkos raðtai. Nugamierzas Mizerskis. Konkurso vertinimo þiuri su- lëtojai buvo apdovanoti vertingais prizais, jiems
darë Lietuvos geografijos mokytojø asociacijos, Lietu- organizuotos ekskursijos. Lietuvos geologijos tarvos edukologijos universiteto, J. Vienoþinskio dailës nybos informavimo poskyris iðleido konkurso piemokyklos, Lenkø instituto, Uþsienio reikalø ministe- ðiniø katalogà, moksleiviø darbai buvo eksponuorijos ir Lietuvos geologijos tarnybos atstovai.
jami LGT didþiojoje salëje surengtoje parodoje.
Konkurso Mûsø Þemë  praeityje, ðiandien ir
ateityje nugalëtojai:
Indrë Virbickienë
1 vieta  Maria Czarnecka, 6 kl., mokytoja Agnieszka
Krakowiak, Varðuva, Lenkija,
Lietuvos geologijos tarnyba
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Lietuvos geologijos tarnyboje vyko regioninis
seminaras Poþeminio vandens iðtekliø vertinimas:
patyrimas, rezultatai ir iððûkiai
2012 m. birþelio 67 d. Lietuvos geologijos tarnyboje vyko
Tarptautinës geologijos mokslø
sàjungos (IUGS) komisijos Geomokslai aplinkos formavimui
(GEM, www.iugs-gem.org) darbo grupës Geriamasis vanduo
regioninis seminaras Poþeminio
vandens iðtekliø vertinimas: patyrimas, rezultatai ir iððûkiai. Seminare dalyvavo ir praneðimus
skaitë hidrogeologai ið Rusijos
Vandens iðtekliø instituto (Tarptautinës hidrogeologø asociacijos
viceprezidentas prof. I. Zektseris), Kazachstano hidrogeologijos
ir ekogeologijos instituto (akademikas A. Satpajevas), Latvijos
universiteto, Rygos technikos
universiteto, Vilniaus Universiteto, Lenkijos geologijos instituto,
UAB Vilniaus hidrogeologija,
UAB Grota.
Seminare aptarti iððûkiai, kylantys vertinant ir kartografuojant
gëlo geriamojo vandens iðteklius,
jø paþeidþiamumà dël antropogeninës tarðos ir galimø klimato pokyèiø, tarptautiniø vandeningøjø
sluoksniø naudojimo ir apsaugos
klausimai. Kadangi regioniniø geriamojo vandens iðtekliø vertinimas ir apsauga yra regionø, o ne
atskirø valstybiø problemos, bûtina rengti bendras vandens iðtekliø paþeidþiamumo kartografavimo, iðtekliø modeliavimo, poþeminio vandens monitoringo metodikas, tam inicijuojant tarptautinius projektus.
Seminare pateiktø praneðimø
santraukas planuojama paskelbti
Tarptautinës hidrogeologø asociacijos þurnale ir GEM naujienose.

Kæstutis Kadûnas

Lietuvos geologijos tarnyba

I. Serafinatës nuotraukos.
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Lietuvos gelmiø naudingosios iðkasenos: 2012 m. skaièiai
Dabar Lietuvoje ávairiu lygiu yra iðtirta 17 rûðiø naudingøjø iðkasenø, ið kuriø 9 rûðys (klintis, dolomitas, smëlis, þvyras, molis, kreidos mergelis, durpë, sapropelis ir nafta) eksploatuojamos.
Daugiausia tai statybiniø medþiagø pramonei
ar keliø tiesimui skirtos naudingosios iðkasenos,
kurios pagal sunaudojamà kieká ir ekonominæ vertæ yra vienos svarbiausiø.
Vien tik detaliai iðþvalgytø naudingøjø iðkasenø ir
poþeminio vandens vertë 2012 m. pradþioje sudarë apie
64 mlrd. Lt,  tai beveik pusë viso nacionalinio Lietuvos Respublikos turto. Beje, naudingøjø iðkasenø telkiniai uþima tik 4,3 proc. Lietuvos teritorijos, todël jø

plotai jokiu bûdu neturi bûti uþstatyti ar panaudoti
kitoms reikmëms, kurios apribotø galimybæ anksèiau
ar vëliau naudingøjø iðkasenø telkinius naudoti. Rekultivuoti karjerai apsodinami miðku arba paverèiami
vandens telkiniais, praturtinanèiais kraðtovaizdá.
Naudingøjø iðkasenø, ypaè smëlio ir þvyro,
gavyba sparèiausiai augo 20012008 m. Jei bûtø
iðlikæ to laikotarpio statybos pramonës ir infrastruktûros darbø augimo tempai, iðþvalgytø smëlio bei þvyro iðtekliø greitai bûtø pradëjæ stigti.
Todël reikëtø naujø smëlio ir þvyro telkiniø, taèiau jø radimà ir gavybà labai komplikuoja aiðkëjanti laisvos þemës kasybai stoka.

Lietuvos iðþvalgyti þemës gelmiø iðtekliai (2012 metø pradþia)

Vertinë iðraiðka pateikiama tik detaliai iðþvalgytoms naudingosioms iðkasenoms.
Kietøjø naudingøjø iðkasenø vertë apskaièiuota mokesèio uþ valstybinius gamtos iðteklius skaièiavimo principu. Skaièiuojant
priimama, kad Mokesèio uþ valstybinius gamtos iðteklius ástatymu (Þin., 1991, Nr.11-274; 2006, Nr. 65-2382) nustatytas mokesèio uþ þemës gelmiø iðteklius tarifas sudaro vidutiniðkai 5% vieneto vertës.
Naftos vieneto vidutinë kaina atitinka 2011 m. IV ketvirèio kainos lygá.
Poþeminio vandens iðtekliai ávertinti 25 metams. Skaièiavimus atliko Vytautas Januðka (Lietuvos geologijos tarnyba).
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A  bendra naudingøjø iðkasenø gavyba be naftos, B  bendra naudingøjø iðkasenø gavyba be durpiø ir naftos.

Nemetaliniø naudingøjø iðkasenø ir vandens
gavyba 20102011 m. (2012-03-10 duomenimis)

Klinties kasyba Karpënø karjere Akmenës r. Naudotojas 
AB Kalcitas.

2011 m. duomenimis, ðalyje vël didëja naudingøjø iðtekliø gavyba, daugiausia  þvyro, dolomito, durpës, klinties. 2011 m. iðgauta 6 590
tûkst. m3 þvyro (400 tûkst. m3 daugiau nei 2010 m.),
1447 tûkst. m3 dolomito (297 tûkst. m3 daugiau
nei 2010 m.), 1247 tûkst. m3 maþaskaidþiø durpiø (330 tûkst. m3 daugiau nei 2010 m.), 890
tûkst. m3 kitø durpiø (133 tûkst. m3 daugiau nei
2010 m.), 572 tûkst. m3 klinties (118 tûkst. m3
daugiau nei 2010 m.).
Leidimai naudoti naudinguosius iðteklius
2012 m. pradþioje buvo iðduoti 279 ðalies ámonëms. Penkios ámonës turi leidimus naudoti ir
þvalgyti naftos telkinius.

Sprogdinimas Petraðiûnø dolomito karjere. Naudotojas 
AB Dolomitas (J. Satkûno nuotraukos).

Vytautas Januðka, Jonas Satkûnas

Lietuvos geologijos tarnyba
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Naujos smegduobës

Autoriaus nuotraukos.
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Lietuvos geologijos tarnybos Inþinerinës geologijos skyriaus darbuotojai,
vykdydami suplanuotus valstybinio
kraðtovaizdþio monitoringo lauko darbus Ðiaurës Lietuvos karstiniame rajone, pietiniame Kirkilø eþeryno pakraðtyje (Birþø r.), laukuose surado naujø
smegduobiø. Balandþio pabaigoje buvo surasta nedidelë 1,9 m skersmens ir
1,4 m gylio karstinë ágriuva, atsivërusi prie pat metais anksèiau susidariusios ágriuvos, kurios skersmuo 
4,7 m, gylis  2,1 m. Akivaizdu, kad
greitai jos susijungs. Ágriuvø tikslus atsiradimo laikas nëra þinomas, taèiau pagal bûdingus poþymius maþesnioji atsirado ðá pavasará. Nuo jø uþ 350 m
2012 m. geguþës 17 d. atsirado nauja
áspûdinga ágriuva ûkininko þirniø lauke. Kità dienà iðmatuotas jos gylis buvo beveik 2,75 m, skersmenys  5,4 m
ir 6,2 m. Ágriuva ðulinio formos, sienos staèios, kai kur net kabanèios, jose
atsidengia kietas rudas moreninis priemolis su rieduliais. Ði smegduobë, sàlyginai sugretinant, atsirado Birþø regioninio parko lankytojø centro, kuriame daugiausia ekspozicinës erdvës skirta karstinio proceso ir reiðkiniø instaliacijoms, atidarymo proga. Ið smegduobës dugno iðkelti moreninës dangos, dengianèios karstëjanèius klodus,
pavyzdþiai, buvo perduoti centro darbuotojams aktualiø eksponatø kolekcijai papildyti. Ðis naujausias þinomas
karstinis reiðkinys profesinio dþiaugsmo
teikia geologams, kitiems  ðiek tiek adrenalino ir kelia dideliø rûpesèiø þemës
naudotojams. Tikëtina, kad tai ne paskutiniai karsto reiðkiniai ðiemet.
Ðias karstines ágriuvas pavyko surasti gavus informacijos ir padedant
Birþø rajono aplinkos apsaugos agentûros darbuotojams. Reiðkiniai átraukti á Valstybinës geologijos informacinës sistemos (GEOLIS) Geologiniø
reiðkiniø posistemæ, kurios generuojamà informacijà galima rasti LGT interneto svetainëje, http://www.lgt.lt
skyriuje Paslaugos/Informacinës rinkmenos/Informaciniø sistemø duomenys/Þemëlapiai.

Vidas Mikulënas
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Grësminga situacija Aukðtadvaryje
avarinëje poþeminio vandens
iðkrovos vietoje
2012 m geguþës 15 d. ankstø rytà
Verknës upës slënyje Aukðtadvario
miestelyje A. Mickevièiaus g. 4 esanèiame sklype buvo pastebëtas naujas
poþeminio vandens iðkrovos þidinys,
kuris susidarë ðalia 2008 m. rudená hidrogeologine avarija pasibaigusio græþimo
vietos. Tuomet sukeltas poþeminio spûdinio vandens proverþis pridarë apsirûpinant vandeniu ið ðuliniø rûpesèiø
Aukðtadvario miestelio gyventojams ir
nebuvo suvaldytas iki ðiol. Ðákart nauja
sufozinë ágriuva susidarë uþ 20 metrø
nuo pirmojo þidinio, dar arèiau Z. Didþiulio gyvenamojo namo  tik uþ 7
metrø nuo pietrytinio kampo. Vidurá
dienos ðios ágriuvos matmenys buvo:
plotis 1,3 m, ilgis 2,2 m ir gylis 2,5 m.
Ið jos plûdo drumstas vanduo ir, susiliejæs su græþimo vietos jau kanalizuotu
vandeniu, nutekëjo á Verknës upæ.
Neðmenø smulkiosios dalelës Verknëje buvo aiðkiai matomos ir uþ kilometro
ties hidroelektrinës kanalo átekëjimu.
Stengiantis suvaldyti ðá proverþá
tos paèios dienos vakarà buvo atveþtas ir áleistas 2 m skersmens betoninis rentinys. Sekanèià dienà dar labiau
iðryðkëjo grunto deformacija aukðèiau
esanèiame ðlaite, kur susiformavo apie
10 cm ploèio plyðys, atidalinæs 8 m ilgio ir 5,5 m ploèio pilto grunto, sudaranèio namo pamatø pagrindus,
masyvà. Tai kelia avarinæ situacijà gyvenamajam namui.
Paros bëgyje vandens iðkrova ið
naujosios proverþio vietos þymiai sustiprëjo, sumaþindama senosios debità, kurioje grunto neðmenø nebebuvo
pastebima. Taip pat atsirado naujø
vandens prasisunkimo vietø sklypo
ðlaito papëdëje.
Suvaldyti ðiuos reiðkinius yra labai
sudëtinga, galimai dël progresuojanèios
sufozijos jau per pastaruosius du metus
aukðèiau uþ 50 m esanèiame sklype vystosi naujos ágriuvos.

Vidas Mikulënas
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