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HIDROGEOLOGIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Hidrogeologijos skyrius (toliau – Skyrius) yra Lietuvos geologijos tarnybos prie 
Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) struktūrinis padalinys. 

2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, savo veikloje vadovaujasi 
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Tarnybos ir Skyriaus nuostatais bei Tarnybos 
direktoriaus įsakymais. 

3. Skyriaus nuostatai reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos 
organizavimą. 
 

II SKYRIUS 
SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 
4. Skyriui vadovauja ir jo veiklą organizuoja Skyriaus vedėjas, kuris veikia pagal 

Tarnybos direktoriaus patvirtintą pareigybės aprašymą. 
5. Skyriaus vedėjui nesant, jo funkcijas vykdo Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas 

Skyriaus valstybės tarnautojas. 
6. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui, o kiti Skyriaus valstybės 

tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui. 
7. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, veikia pagal 

Tarnybos direktoriaus patvirtintus pareigybių aprašymus.  
 

III SKYRIUS 
SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 
8. Skyriaus uždaviniai: 
8.1. organizuoti ir vykdyti požeminio vandens ir dirvožemio valstybinius žemės gelmių 

geologinius tyrimus; 
8.2. vykdyti valstybinį požeminio vandens ir dirvožemio monitoringą; 
8.3. vykdyti požeminio vandens išteklių naudojimo ir tyrimo reguliavimą; 
8.4. vykdyti ūkio subjektų požeminio vandens ir dirvožemio monitoringo bei 

ekogeologinių tyrimų rezultatų vertinimą bei kontrolę; 
8.5. pagal kompetenciją valdyti ir tvarkyti Žemės gelmių registrą, Valstybinę geologijos 

informacinę sistemą ir Valstybinę požeminio vandens informacinę sistemą (toliau – IS). 
9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 
9.1. inicijuoja ir (ar) rengia požeminio vandens geologinių tyrimų projektus; 
9.2. organizuoja ir (ar) atlieka požeminio vandens žemės gelmių geologinius tyrimus, 

atlieka duomenų analizę ir apibendrinimą; 
9.3. vykdo valstybinį požeminio vandens ir dirvožemio monitoringą, rengia 

apibendrinančią informaciją apie Lietuvos požeminio vandens kiekybinę bei kokybinę būklę; 
9.4. vykdo ūkio subjektų požeminio vandens ir dirvožemio monitoringo bei 

ekogeologinių tyrimų vertinimą ir kontrolę, teikia ekspertines išvadas;  
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9.5. vykdo požeminio vandens išteklių įvertinimo ataskaitų vertinimą, teikia siūlymą 
Tarnybos direktoriui dėl požeminio vandens išteklių aprobavimo ir įrašymo į Žemės gelmių 
registrą; 

9.6. išduoda leidimus naudoti požeminio vandens išteklius, sustabdo jų galiojimą ar 
panaikina galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, rengia požeminio vandens išteklių 
naudojimo sutarčių projektus; 

9.7. nustatyta tvarka informuoja visuomenę ir asmenis apie leidimų naudoti požeminio 
vandens išteklius išdavimą, galiojimo sustabdymą ir panaikinimą, galiojimo sustabdymo 
panaikinimą; 

9.8. nustatyta tvarka derina požeminio vandens gavybos ir geoterminių gręžinių 
projektus; 

9.9. kaupia, sistemina, vertina ir tikslina duomenis apie požeminį vandenį, taršos židinius, 
kaupia ir tvarko juos atitinkamose IS;  

9.10. vysto Skyriui priskirtas IS posistemes, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus IS 
vystymo klausimais; 

9.11. nustatyta tvarka teikia pasiūlymus planavimo sąlygoms, išduoda sąlygas teritorijų 
planavimo dokumentų rengimui, teikia pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų derinimo 
ir derina teritorijų planavimo dokumentus, kai planuojamoje teritorijoje ar jos dalyje yra 
požeminio vandens vandenvietė ar jos apsaugos zona ar planuojamoje teritorijoje buvo vykdyta 
veikla, nurodyta Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos 
reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. 
įsakymu Nr. D1-230 „Dėl Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos 
apsaugos reikalavimų patvirtinimo“, 1 priede; 

9.12. nustatyta tvarka teikia geologinę informaciją Europos Sąjungos institucijoms; 
9.13. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus kitų institucijų 

parengtiems teisės aktų projektams; 
9.14. nagrinėja valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, kitų Lietuvos ir (ar) užsienio 

institucijų raštus, rengia atsakymus; 
9.15. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus bei 

pasiūlymus; 
9.16. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio institucijomis ir organizacijomis 

hidrogeologiniais ir taršos poveikio geologinei aplinkai klausimais; 
9.17. nustatyta tvarka atlieka administracinių nusižengimų, susijusių su požeminio 

vandens išteklių tyrimu, tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja 
administracinių nusižengimų bylas arba perduoda šias bylas nagrinėti kompetentingiems 
pareigūnams; 

9.18. pagal kompetenciją atstovauja Tarnybai Lietuvos ir užsienio įstaigose ir 
organizacijose, darbo grupėse, pasitarimuose ir kituose renginiuose; 

9.19. nustatyta tvarka dalyvauja viešųjų pirkimų organizavime bei vykdyme, atlieka 
viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo kontrolę; 

9.20. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas Skyriaus kompetencijai priskirtais 
klausimais. 
 

IV SKYRIUS 
SKYRIAUS TEISĖS 

 
10. Skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi teisę: 
10.1. teikti Tarnybos vadovybei pasiūlymus Skyriaus kompetencijos bei veiklos 

organizavimo klausimais; 
10.2. gauti Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingą informaciją iš Tarnybos struktūrinių 

padalinių, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų bei kitų juridinių ir fizinių asmenų. 
___________________ 
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