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Įvadas. LIETUVOS GEOLOGIJOS
TARNYBA 2008 metais

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – LGT), panaudodama savo kompetenciją
bei valstybės biudžeto asignavimus, 2008 metais
vykdė šešias geologinio profilio programas ir
įgyvendino strateginiame plane numatytus tikslus
bei pasiekė planuotus efekto, produkto ir rezultato
kriterijus. Naujos geologinės informacijos rinkimo,
apdorojimo ir pateikimo visuomenei bei kitų LGT
deleguotų funkcijų vykdymas buvo atliktas panaudojus 8125 tūkst. Lt, arba 95,8 procento, numatytų
valstybės biudžeto lėšų. Ekonomija gauta viešųjų
pirkimų procese, bei, prasidėjus ekonominiam
sunkmečiui, grąžinus į valstybės iždą 81,4 tūkst. Lt
sutaupyto darbo užmokesčio.
2008 metais buvo intensyviai naudojami žemės
gelmių ištekliai, šiek tiek sumažėjo (apie 10 proc.)
gręžinių įrengimo apimtis. Potencialūs naudingųjų
iškasenų naudotojai aktyviai ieškojo laisvos valstybinės
(dažnai valstybinio miško teritorijoje) žemės naujų
telkinių žvalgybai ir naudojimui, nors mineralinių
žaliavų rinkoje produkcijos trūkumo nebuvo. Tai
sukėlė neigiamą atgarsį visuomenėje, prasidėjo
diskusijos dėl galimos žalos aplinkai ar, atvirkščiai,
dėl nepagrįsto ūkinės veiklos stabdymo. Aplinkos
ministerija, siekdama surasti racionalų išteklių
naudojimo reguliavimo sprendimą, sudarė su
verslo atstovais darbo grupę teisės aktų projektams
parengti. Deja, iki Seimo rinkimų to darbo užbaigti
nepavyko. Ekonominio augimo sulėtėjimas pakoreguos ir žemės gelmių išteklių naudojimą, tačiau
problemų šioje srityje yra ir jas teks spręsti naujajai Vyriausybei. LGT pasisako už darnios plėtros
principų taikymą žemės gelmių naudojimo srityje
ir niekada nesiekė, kad išteklių naudojimas būtų
beatodairiškai vykdomas visuose surastuose telkiniuose. Tačiau nereikia pamiršti, kad šių išteklių reiks ne
tik dabartinei visuomenei, bet ir ateities kartoms, jų
tyrimas pareikalavo didelių sąnaudų, jų kiekiai (be
požeminio vandens) yra baigtiniai, todėl išžvalgytų
išteklių teritorijų nederėtų stengtis paversti urbanizuotomis, rekreacinėmis ar kitokiomis teritorijomis.

Įvadas. LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA 2008 metais
Introduction: THE LithuaniaN Geological Survey in 2008

Lietuvos geologijos tarnybos direktorius
J. Mockevičius

Introduction: The Lithuanian Geological
Survey in 2008
In 2008, the Lithuanian Geological Survey (further in
the text LGT) at the Ministry of Environment using its
competence and budget subsidy was engaged in implementation of 6 geological programs, fulfilled the tasks
scheduled in the strategic plan and achieved the criteria of
planned effect, product and result. Collection, processing
and publication of new geologic information as well as
other functions delegated to the LGT were performed using
8 125 thousand Lt or 95.8 per cent of allocated national
budget means. The economies were made in the process
of public procurement and return of 81.4 thousand Lt to
the state budget saved through wage cut.
In 2008, the underground resources were intensively
exploited. The extent of drilling was reduced by about
10 per cent. Potential users of valuable minerals were
active in search of free plots of national land (often in the
territories of national forests) for exploration and use of
new deposits regardless of no deficit in the market of raw
materials. This generated a negative public response and
triggered discussions about the possible damages to natural environment or, on the contrary, about a groundless
interference with economic activity. Striving for rational
solution, the Ministry of Environment formed a working
team with trade representatives for drafting legal acts. Unfortunately, the work was not finished until the elections to
Seimas. Slowing down of economic development will make
amendments in the use of mineral resources. The arising
problems will have to be solved by the new Government.
The LGT supports the principle of sustainable development in the field of exploitation of mineral resources and



Žemės gelmių ištekliai yra ženkli valstybės nacionalinio turto dalis ir turėtų būti tinkamai apskaitomi,
saugomi ir racionaliai naudojami.
Metinės veiklos ataskaitoje pateikiami svarbiausi
atliktų darbų ir baigtų geologinio tyrimo projektų
rezultatai. Tikimės, kad ši trumpa informacija paskatins plačiau taikyti praktikoje (teritorijų planavimo,
ekologijos, statybos ir kitose srityse) geologinio
tyrimo rezultatus bei supažindins visuomenę su
geologinėmis problemomis (požemio tarša, karstiniai
procesai ir pan.). Tik turint patikimą informaciją apie
žemės ir jos gelmių sandarą bei vykstančius procesus
galima tinkamai gerinti teritorijų planavimą ir siekti
infrastruktūros plėtros.

has never incited thoughtless exploitation of all known
deposits. Yet it should not be forgotten that these deposits
are limited (except the groundwater) and their prospecting
and estimation have necessitated great expenditure. For
this reason, the territories of explored deposits should not
be urbanized or turned into recreational or other kinds
of territories. The subsoil assets are part of the national
wealth. They should be properly inventoried, preserved
and rationally used.
The present annual report contains the main results of
implemented works and completed geological projects. We
hope that this brief information will encourage a wider use
of the results of geological investigations in practice (in
the spheres of territorial planning, ecology, construction,
etc.) and make public the geological problems (pollution
of the underground, karst processes, etc.). Only reliable
knowledge of the structure of the Earth crust and of the
processes taking place in it may serve as a proper basis for
territorial planning and infrastructural development.

Lietuvos geologijos tarnybos direktorius
J. Mockevičius
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VALSTYBINIS ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO
REGULIAVIMAS 2008 metais
Žemės gelmių naudojimą reglamentuojančių ir su jų naudojimu
susijusių teisės aktų ir norminių
dokumentų rengimas
Lietuvos geologijos tarnyba perkėlė 2006 m. kovo
15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo,
iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 2004/35/EB
(toliau – Direktyva), nuostatas į nacionalinę teisę.

Parengti teisės aktų projektai:
1.	Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 1,
2, 4, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
Nr. X-1674 (Valstybės žinios. 2008, Nr. 81-3180).
2.	Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m.
gegužės 7 d. įsakymas Nr. D1-240 „Dėl Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos
14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Valstybės
žinios. 2008, Nr. 55-2109).
3.	Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m.
gegužės 7 d. įsakymas Nr. D1-241 „Dėl Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario
27 d. įsakymo Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“ (Valstybės žinios. 2008, Nr. 55-2110).
4.	Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m.
gegužės 7 d. įsakymas Nr. D1-239 „Dėl kasybos
pramonės atliekų tvarkymo“ (Valstybės žinios.
2008, Nr. 58-2184).
5.	Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m.
gegužės 7 d. įsakymas Nr. 242 „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. 2008, Nr. 55-2111).

STATE REGULATION OF THE
USE OF THE UNDERGROUND
in 2008
Preparation of legal and other
related acts regulating the use of
the underground
The Lithuanian Geological Survey has incorporated provisions of Directive 2006/21/EC of the European Parliament
and of the Council of 15 March 2006 on the management of
waste from extractive industries and amending Directive
2004/35/EC - Statement by the European Parliament, the
Council and the Commission into the National Law.

Drafts of Legal Acts:
1. Law No X-1674 on the amendment of articles 1, 2, 4, and
8 of the Law of Management of Waste of the Republic
of Lithuania (Valstybės žinios. 2008, Nr. 81-3180).
2. Order No D1-240 of May 7 2008 of the Minister of
Environment “On the amendment of order No 217
of June 14 1999 “On validation of regulations on
the management of waste” (Valstybės žinios. 2008,
Nr. 55-2109).
3. Order No D1-241 of May 7 2008 of the Minister of
Environment “On the amendment of order No 80 of
February 27 2002 “On validation of the regulation on
dispensation, renewal and cancellation of the permission for integrated prevention and control of pollution”
(Valstybės žinios. 2008, Nr. 55-2110).
4. Order No D1-239 of May 7 2008 of the Minister of
Environment “On the management of waste from
the extractive industries” (Valstybės žinios. 2008,
Nr. 58-2184).
5. Order No D1-242 of May 7 2008 of the Minister of
Environment “On the amendment of order No 469
of September 25 2003 “On the order of development,
coordination and implementation of the plan of termination of waste management activity” (Valstybės
žinios. 2008, Nr. 55-2111).

Valstybinis ŽemĖs gelmiŲ naudojimo reguliavimas 2008 metais
State regulation of the use of the underground in 2008



6.	Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m.
vasario 25 d. įsakymas Nr. D1-111 „Dėl aplinkos
ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217
„Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo ir Atliekų naudojimo ar šalinimo
techninių reglamentų rengimo metodinių
rekomendacijų patvirtinimo“ (Valstybės žinios.
2008, Nr. 26-942).

6. Order No D1-111 of February 25 2008 of the Minister
of Environment “On amendment of order No 217 of
July 14 1999 “On the rules of the management of
waste” and on the Approval of methodical recommendations for development of technical regulations
for waste utilization or disposal” (Valstybės žinios.
2008, Nr. 26-942).

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos direktoriaus įsakymai

Orders of Director of Geological Survey of
Lithuania at the Ministry of environment

1.	Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos direktoriaus 2008 m. gegužės 9 d.
įsakymas Nr. 1-80 „Dėl Lietuvos geologijos
tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 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. 2008, Nr. 59-2264).

1. Order No 1-80 of May 9 2008 “On the amendment
of Order No 1-107 of September 5 2005 “On the approval of the regulation of the project development of
the use of mineral resources (except hydrocarbons)
and underground cavities” (Valstybės žinios. 2008,
Nr. 59-2264).

2.	Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2008 m. gegužės 9 d. įsakymas
Nr. 1-81 „Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus 2003 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 1-01 „Dėl Markšeiderinių
darbų atlikimo kietųjų naudingųjų iškasenų
telkiniuose laikinųjų taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“ (Valstybės žinios. 2008, Nr. 56-2130).

2. Order No 1-81 of May 9 2008 “On the amendment of
Order No 1-01 of January 10 2003 “On the approval
of the provisional regulation on Markscheider works
in solid minerals deposits” (Valstybės žinios. 2008,
Nr. 56-2130).
Pursuing the state policy in the field of the use of the
underground and seeking to ensure sustainable exploitation of mineral resources, the Lithuanian Geological
Survey:

Įgyvendindama valstybės politiką žemės gelmių
naudojimo srityje ir siekdama užtikrinti racionalų
žemės gelmių išteklių naudojimą Lietuvos geologijos tarnyba:

Parengė teisės aktų projektus:

Drafted the following Legal Acts:

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m.
birželio 2 d. įsakymas Nr. D1-295 „Dėl aplinkos
ministro 2002 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 232 „Dėl
statybos techninio reglamento STR. 1.10.01:2002
„Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“ patvirtinimo pakeitimo” (Valstybės žinios. 2008,
Nr. 65-2480).

1. Order No D1-295 of June 2 2008 of the Minister of
Environment of the Republic of Lithuania “On the
amendment of Order No 232 of May 2002 “On the
approval of the technical regulation of construction
STR. 1.10.01.:2002 “Investigation and liquidation of
a breakdown of a building” (Valstybės žinios. 2008,
Nr. 65-2480).

2.	Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m.
gruodžio 4 d. įsakymas Nr. D1-655 „Dėl Šiaurės
Lietuvos karstinio rajono ribų ir intensyvaus
karsto žemės grupių nustatymo“ (Valstybės žinios.
2008, Nr. 143-5746).

2. Order No D1-655 of December 4 2008 of the Minister
of Environment “On demarcation of the boundaries of
the North Lithuanian karst region and distinguishing
the intensive karst land groups” (Valstybės žinios.
2008, Nr. 143-5746).
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Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos direktoriaus įsakymą

Order of Director of the Lithuanian Geological Survey at the Ministry of Environment

1.	Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 17 d.
įsakymas Nr. 1-104 „Dėl Ekogeologinių tyrimų
reglamento patvirtinimo“ (Valstybės žinios. 2008,
Nr. 71-2759).

1. Order No 1-104 of June 17 2008 “On approbation of the
regulation for ecogeological investigations” (Valstybės
žinios. 2008, Nr. 71-2759).

Parengė ir teisės aktų nustatyta tvarka
pateikė derinti teisės aktų projektus:

Worked out drafts of legal acts and submitted them for coordination in the order set by
legal acts:

1.	Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 3, 7
ir 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo
projektas.
2.	Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 198 „Dėl Leidimų naudoti
naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio
vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
3.	Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m.
lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 1433 „Dėl Leidimų
tirti žemės gelmes išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas.
4.	Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2004
„Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“
pakeitimo projektas.

1. Draft Law on the amendment of articles 3, 7 and 12 of
the Underground Law of the Republic of Lithuania.
2. Draft on the amendment of resolution No 198 of February 11 2002 of the Government of the Republic of
Lithuania “On the approval of regulation for dispensation of permission to use mineral resources (except
hydrocarbons), industrial and mineral groundwater
resources and underground cavities”.
3. Draft on the amendment of resolution No 1433 of November 29 2001 of the Government of the Republic
of Lithuania “On the approval of the regulation of
dispensation of permission to explore the underground”
4. Draft on the amendment of the technical regulation of
construction STR 1.04.02:2004 “Engineering geological (geotechnical) investigations”.

Žemės gelmių išteklių naudojimo
reguliavimas

Regulation of the use of underground resources

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), 2008 metais išduoti 75
leidimai (27 nauji ir 48 pakartotiniai) naudoti žemės
gelmių išteklius ir ertmes, sudaryta 230 išteklių
naudojimo sutarčių. Pasikeitus įmonių pavadinimui,
patikslinti trijų leidimų duomenys.
Panaikintas 50 leidimų galiojimas, iš jų 44 –
išduodant pakartotinius leidimus, trijų – pasibaigus
išteklių naudojimo sutarčių galiojimo laikotarpiui,
trijų – įmonių pageidavimu (išduodant leidimą kitai

In 2008, following „The delivery procedure of permissions
to use mineral resources (except hydrocarbons), resources
of industrial and mineral groundwater and cavities of
the underground“ (Valstybės žinios. 2002, No. 16-607;
2005, Nr. 72-2607) permissions to use mineral resources
were granted to 75 enterprises, 230 contracts of the use of
resources were concluded, and 50 permission were revoked
(44 – in the case of granting a reissued permission, 3 – in
the case when the contract(s) validity expired, 3 – at the
request of the licence-holders).
By December 31, 2008, 249 enterprises had permissions to use resources of solid minerals and mineral
water.
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įmonei). Sustabdytas keturių leidimų galiojimas,
trijų leidimų galiojimo sustabdymas panaikintas.
2008 metų pabaigoje galiojančius leidimus naudoti
žemės gelmių išteklius ir ertmes turėjo 248 juridiniai
asmenys ir viena juridinių asmenų grupė, veikianti
pagal jungtinės veiklos sutartį, iš jų:
• mineralinio vandens – 15,
• durpių – 30,
• mineralinio vandens ir durpių – 4,
• kitų naudingųjų iškasenų – 199,
• 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 kontroliuojama, 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.
2008 metų gegužę Lietuvos geologijos tarnyboje
įkurtas Žemės gelmių naudojimo kontrolės poskyris. Poskyrio specialistai atliko 26 patikrinimus
naudingųjų iškasenų naudojimo ir paplitimo vietose.
Patikrinta:
• 8 naudojami telkiniai, kuriuos eksploatuojančioms įmonėms išduoti leidimai naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes;
• 6 nenaudojamų, įvairaus geologinio ištirtumo
(detaliai, parengtiniai) telkinių ir prognozinių
plotų būklė;
• 12 kasaviečių, kurių dauguma teisiškai
įformintos kaip dirbtiniai vandens telkiniai
(kūdros). Pagal preliminarinius matavimus
nustatyta, kad šiose kasavietėse išgauta beveik
200 tūkst. m3 smėlio ir žvyro;
• parengta 15 patikrinimo aktų, surašytas vienas
administracinio teisės pažeidimo protokolas;
• parengti 64 informaciniai raštai juridiniams asmenims apie nepatenkinamą arba nelaiku tam
tikrų naudojimo sutarčių punktų vykdymą,
nustatytų trūkumų ištaisymo terminus ir
numatomas taikyti ar pritaikytas poveikio
priemones.
Vykdant aplinkos ministro 1999 m. vasario 23 d.
įsakymą Nr. 49, išnagrinėti ir patvirtinti 33 kietųjų
naudingųjų iškasenų telkinių naudojimo (kasybos ir
rekultivavimo) projektai arba šių projektų papildymai.
Apibendrinti 2007 metų kietųjų naudingųjų
iškasenų išteklių kasybos ir naftos išteklių gavybos
statistinių ataskaitų (formos 2KN, 2KN durpės, 3ND
ir 1PV) duomenys.
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The Lithuanian Geological Survey was permanently
controlling the conditions and terms of contracts of the use
of mineral resources. The specialists from Underground
Resources Investigation Subdivision carried out 26 inspections at the places, where the mineral resources occur
and are being exploited. They worked out 15 inspection
notes and made one protocol of administrative offence.
According to order No. 49 of February 23, 1999, of
the Minister of Environment, the Geological Survey of
Lithuania analysed and approved 33 projects on the use
of underground resources.
Generalization of statistical reports on extraction
presented by the enterprises in 2007 was made.
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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

Regulation of underground investigation

Vadovaujantis Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo
taisyklėmis (Valstybės žinios. 2001, Nr. 102-3634; 2005,
Nr. 45-1448) išduota 16 leidimų tirti žemės gelmes
naujoms įmonėms ir vienam fiziniam asmeniui, trims
įmonėms, turinčioms leidimus tirti žemės gelmes,
išduoti nauji leidimai dėl tyrimų rūšių papildymo, vienai įmonei leidimo galiojimas sustabdytas, keturioms
įmonėms leidimų galiojimas panaikintas.
Metų pabaigoje leidimus tirti žemės gelmes turėjo
108 įmonės ir vienas fizinis asmuo, iš jų leista atlikti
pagal tyrimų rūšis:
• angliavandenilių paiešką ir žvalgybą – 7,
• žemės gelmių ertmių paiešką ir žvalgybą – 6,
• geofizinį tyrimą – 12,
• nemetalinių naudingųjų iškasenų paiešką ir
žvalgybą – 14,
• požeminio vandens (visų rūšių, taip pat šiluminės energijos) paiešką ir žvalgybą – 32,
• geologinį žemės gelmių kartografavimą – 10,
• hidrogeologinį žemės gelmių kartografavimą – 25,
• geocheminį žemės gelmių kartografavimą – 10,
• aerofotogeologinį žemės gelmių kartografavimą – 2,
• ekogeologinį žemės gelmių kartografavimą – 18,
• inžinerinį geologinį žemės gelmių kartografavimą – 7,
• naudingųjų iškasenų išteklių žemės gelmių
kartografavimą – 2,
• ekogeologinį tyrimą – 49,
• inžinerinį geologinį tyrimą – 46,
• mechaninį gręžinių gręžimą – 67,
• mechaninį gręžinių likvidavimą – 64.
Vadovaujantis Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo
taisyklių reikalavimais, buvo sistemingai tikrinama
turinčių leidimus juridinių asmenų Lietuvos geologijos tarnybai pateiktų žemės gelmių tyrimo duomenų
kokybė. 2008 metais patikrinta keturių įmonių
atliekamų inžinerinių geologinių ir geotechninių
tyrimų lauko darbų normatyvinė kokybė.
2008 metais LGT Žemės gelmių išteklių aprobavimo komisija (ŽGIK), vadovaudamasi Žemės gelmių
išteklių aprobavimo komisijos nuostatais (Valstybės

Following “The order of issuing licences for underground
research” (Valstybės žinios. 2001, No. 102-3634; 2005,
Nr. 45-1448) in 2008, licences for underground research
were issued to 16 enterprises.
By December 31, 2008, 108 enterprises had licences
to carry out geological investigations.
The Lithuanian Geological Survey was permanently
controlling the quality of geological investigations.
In 2008, the Commission on the Approbation of Underground Resources of Lithuanian Geological Survey
(ŽGIK) approved resources in 35 deposits. Following
“The order of approbation explored groundwater (except
industrial resources”groundwater resources in 124 deposits were approved.
Folloving „The order of implementation of groundwater monitoring of economic subjects“ (Valstybės žinios.
2003, No. 101-4578) 30 groundwater monitoring programmes were analyzed and approved in 2008.
Pursuant to the Law on Construction and following
the “Regulations of State supervision of constructions
engineering geological and geotechnical investigations”
(Valstybės žinios. 2005, No. 14-444) engineering geological and geotechnical investigation programmes, reports
and construction sites were analyzed and checked.
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žinios. 2002, Nr. 32-1240), išanalizavo ir įvertino 35
kietųjų naudingųjų iškasenų telkinių detalios arba
papildomos geologinės žvalgybos darbų duomenis.
2008 metais ŽGIK aprobuoti vieno dolomito, trijų
molio, dvylikos žvyro, trijų smėlio ir dvylikos žvyro
ir smėlio telkinių išžvalgyti ištekliai.
Vadovaujantis Ištirtų požeminio vandens (išskyrus
pramoninį) išteklių aprobavimo tvarka (Valstybės
žinios. 2005, Nr. 106-3934), 2008 metais požeminio
vandens ištekliai buvo aprobuoti 124 gėlo geriamojo
vandens vandenvietėse.
Pagal Ūkio subjektų požeminio vandens monitoringo vykdymo tvarką (Valstybės žinios. 2003,
Nr. 101-4578) 2008 metais išnagrinėta ir patvirtinta
30 požeminio vandens monitoringo programų,
aprašančių 56 vandenviečių monitoringo vykdymą.
Vykdant Lietuvos Respublikos statybos įstatymą
ir vadovaujantis Statybinių inžinerinių geologinių
ir geotechninių tyrimų valstybinės priežiūros nuostatais (Valstybės žinios. 2005, Nr. 14-444) 2008
metais buvo:
• parengtos 31 inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų darbų programos bei 30-ties
inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų
ataskaitų įvertinamosios išvados;
• atlikta Ignalinos AE branduolinės energetikos
objektų B1, B3, 4 ir B19-1 techninių projektų
konstrukcijų geotechninių dalių valstybinė
specialioji ekspertizė ir parengtos specialiosios
ekspertizės išvados bei išvadų išaiškinimai;
• parengtos ekspertinės išvados dėl inžinerinių
geologinių tyrimų duomenų kokybės, seismingumo lygio vertinimo bei įvairios pažymos
pagal paklausimus;
• įvertintos UAB Visagino atominė elektrinė
direkcijos parengtos geotechninių tyrimų
specifikacijos;
• atliktas hidrotechnikos statinio – Žuvinto šliuzo
reguliatoriaus projekto geotechninės dalies
įvertinimas.

Žemės gelmių registras

Underground Register

Vadovaujantis Žemės gelmių registro nuostatais
(Valstybės žinios. 2002, Nr. 44-1676; 2006, Nr. 541961) ir Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklėmis
(Valstybės žinios. 2004, Nr. 90-3342; 2006, Nr. 86-3386),
2008 metais Registro žemės gelmių išteklių dalyje įrašyti
17 naudingųjų iškasenų naujų telkinių duomenys,
15 anksčiau įrašytų telkinių duomenys papildyti, trijų
naudingųjų iškasenų telkinių duomenys išbraukti iš

At the end of 2008, following “The Statute of Underground Register” (Valstybės žinios. 2002, No. 44-1676)
and “The regulations of Underground Register arrangement “ (Valstybės žinios. 2004, No. 90-3342), 2148
deposits of mineral resources and ground water were
included into the chapter of underground resources. During the year 2008, 17 new deposits of mineral resources
and 133 deposits of underground water were included
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registro, įrašyti 133 požeminio vandens telkinių ir
vandenviečių duomenys.
Iki 2008 m. gruodžio 31 d. Registro žemės gelmių
išteklių dalyje iš viso buvo įregistruoti 2148 naudingųjų
iškasenų telkiniai arba jų sklypai bei požeminio
vandens telkiniai ir vandenvietės, taip pat įregistruotos
rajonų savivaldybių parengtos, suderintos ir patvirtintos 14 vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos.
• 742 naudingųjų iškasenų telkiniai pasiskirsto
taip:
 15 naftos (angliavandenilių);
 727 nemetalinių naudingųjų iškasenų, iš
jų:
♦ 501 žvyro ir smėlio;
♦ 117 durpių;
♦ 4 sapropelio;
♦ 70 molio;
♦ 6 kvarcinio / monomineralinio smėlio;
♦ 1 anhidrito;
♦ 11 dolomito;
♦ 5 klinties;
♦ 7 kreidos mergelio;
♦ 2 opokos;
♦ 3 gėlavandenės klinties.
• 1406 požeminio vandens telkiniai, vandenvietės
pasiskirsto taip:
♦ 1378 geriamojo gėlo vandens;
♦ 26 mineralinio vandens;
♦ 2 gamybinio vandens.
Registro gręžinių dalyje 2008 metais įregistruoti
1667 gręžiniai (iš jų 1479 skirti požeminio vandens
eksploatacijai), išregistruoti 128 likviduoti gręžiniai.
Pakeisti 550 gręžinių duomenys (dėl gręžinio būklės,
savininko pasikeitimo arba patikslinus gręžinio
vietą).
Iki 2008 m. gruodžio 31 d. Registro gręžinių
dalyje yra įregistruoti 26 547 gręžiniai, o iš viso
Valstybinėje geologinės informacijos sistemoje
įrašyti 43 463 gręžinių duomenys.
Registro žemės gelmių tyrimų dalyje 2008 metais
įregistruoti 325 žemės gelmių geologinio tyrimo
objektai. Šioje registro dalyje iki 2008 m. gruodžio
31 d. įregistruoti 2202 žemės gelmių geologinio
tyrimo objektai.

into the chapter of underground resources; 1667 boreholes
were included into the chapter of boreholes (data of 550
boreholes were excluded) and 325 objects of geological
investigations were included into the chapter of geological
investigations.

Įvairios paskirties projektų ir
dokumentų, susijusių su žemės
gelmių naudojimu, derinimas

Co-ordination of various projects
and documents related to the use of
the underground

2008 metais suderinti 23 kadastrinių vietovių žemės
reformos žemėtvarkos projektų papildymo planai,

In 2008, 23 projects of land reform were corrected and 25
applications on the restitution of land plots falling under
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išnagrinėti 25 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 institucijose tvarka (Valstybės žinios. 2000, Nr. 69-2062;
2003, Nr. 81(1)-3705), 2008 metais LGT išnagrinėjo
127 projektus ir dokumentus bei pateikė išvadas
regionų aplinkos apsaugos departamentams
dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo bei
apribojimų, kai ši veikla susijusi su žemės gelmių
išteklių naudojimu ir apsauga.
Remdamasi Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir šių dokumentų
derinimo ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos, patvirtintos
aplinkos ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymu
Nr. D1-294 (Valstybės žinios. 2008, Nr. 66-2516) aprašu,
LGT išnagrinėjo 20 įvairaus lygmens teritorijų planavimo dokumentų ir pateikė atitinkamas išvadas.
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the areas of mineral resources have been examined and
coordinated.
In 2008, 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 Environment and subordinate institutions” (Valstybės
žinios. 2000, No. 69-2062; 2003, No. 81(1)-3705), the
Lithuanian Geological Survey analysed 127 projects and
documents and gave conclusions to the Region Departments of Environment Protection on the admissibility of
an intended economic activity or restrictions in 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 arrangements 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, Nr. 66-2516) of 30 of May 2008, the Lithuanian
Geological Survey examined 20 documents of various
levels related to territorial planning and presented adequate conclusions.
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2008 METAIS BAIGTŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ
PROJEKTŲ REZULTATAI

Valstybinio geologinio kartografavimo 1:50 000 masteliu
būklė 2008 metų gruodžio 31 dieną: kartografuota 43 proc.
(28 079 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 2008: mapped 43% ( 28 079 km2)
of the territory of Lithuania (without area, mapped by aerial
photogeologic way)

Lietuvos–Latvijos pasienio regiono kvartero geologinis
žemėlapis
R. Guobytė, Lietuvos geologijos tarnyba
Gamtinė aplinka nepaiso valstybių sienų, todėl
įvairūs taršos židiniai, pramonės objektų statyba,
intensyvi žemėnauda, intensyvus augalijos ir miškų
dangos naikinimas netoli valstybės sienos gali sukelti
įvairius žemės gelmių būklės pokyčius, požeminio ar
paviršinio vandens taršą gretimoje šalyje, dėl to ypač
svarbus yra šalių kaimynių geologų bendradarbiavimas kaupiant, saugant ir nuolat atnaujinant pasienio
teritorijų geologinę informaciją.

Quaternary geological map of the
Latvian–Lithuanian cross-border
area
Natural processes and structures disregard state borders
what means that some pollution sources, gigantic constructions, intense land use, devastation and destruction
of plants, deforestation near the border in one country can

2008 METAIS BAIGTŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ PROJEKTŲ REZULTATAI
Results of projects completed in 2008
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2008 metais parengtas bendras Lietuvos–Latvijos
pasienio regiono skaitmeninis kvartero geologinis
žemėlapis 1:200 000 masteliu, apimantis 20 kilometrų
pločio pasienio ruožus abiejų valstybių teritorijose:
Priekulės, Saldaus, Benės, Bauskos, Viesytės, Ilūkstės
ir Daugpilio apylinkes Latvijoje bei Būtingės,
Skuodo, Mažeikių, N. Akmenės, Joniškio, Biržų,
Rokiškio, Zarasų ir Visagino apylinkes Lietuvoje.
Sudarant žemėlapį naudoti V. Juškevičs, J. Straume
ir kitų Latvijos geologų dar sovietmečiu sudarytas ir
1998–2002 metais įskaitmenintas 1:200 000 mastelio
Latvijos kvartero geologinis žemėlapis ir 1998 metais
revizuotas to paties mastelio Lietuvos kvartero
geologinis žemėlapis. Glaudus Lietuvos, Latvijos ir
Estijos geologų, kartografuojančių kvartero storymę,
bendradarbiavimas užtikrino bendras kartografavimo metodikas ir žemėlapių legendas, todėl
sudarant Lietuvos–Latvijos pasienio regiono kvartero
geologinį žemėlapį svarbiausia buvo pašalinti abipus
sienos atsiradusius geologinių ribų nesutapimus
dėl nevienodo žemėlapių detalumo. Geologinių ribų
koreliacija atlikta naudojant nuotolinius metodus, t. y.
ortofoto- ir aerovaizdus, pastaruosius dešifravus po
stereoskopu. Būtingės, Mažeikių, Linkuvos ir Visagino
apylinkėse, kur Lietuvos teritorijoje paskutiniais
metais atliktas geologinis kartografavimas 1:50 000
masteliu ir sukaupta geologinė informacija yra ypač
detali ir tiksli, gretimų Latvijos pasienio teritorijų
žemėlapis buvo tikslinamas.
Lietuvos–Latvijos pasienio ruožo kvartero geologinis žemėlapis parodo žemės paviršių sudarančių
įvairios genezės ir medžiaginės sudėties kvartero
nuogulų išplitimą. Štai Būtingės–Liepojos ruože
žemės paviršiuje išplitusios senųjų Baltijos jūros
terasų – Postlitorinos, Litorinos ir Baltijos ledyninio
ežero nuogulos (dažniausia – smulkus smėlis),
o Baltijos jūros pakrante tęsiasi poledynmečiu
supustytas pajūrio kopagūbris. Latvijos pietuose, o Lietuvos šiaurinėje dalyje plyti Žiemgalos
žemuma, kurios paviršius abipus sienos sudarytas
iš moreninio priemolio bei priesmėlio (žemėlapyje
plotai nuspalvinti ruda spalva). Žemumos dubumose vėlyvuoju ledynmečiu telkšojo prieledyninės
marios, kurių nuosėdos (molis, aleuritas, molingas
bei aleuritingas ir smulkus smėlis) slūgso Bauskės
ir Biržų apylinkių paviršiuje (žemėlapyje mėlynai
nuspalvinti plotai). Pandėlio–Zarasų–Visagino bei
Skuodo–Mažeikių apylinkėse žemėlapyje vyrauja
tamsiai ruda ir samanų žalia spalva nuspalvinti plotai.
Šiomis spalvomis Lietuvos kvartero geologiniame
žemėlapyje tradiciškai rodomos tirpusio ledyno
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cause disturbances of basement structures and processes,
and pollution of groundwater and surface water in the
neighbouring country. Thus, the co-operation of geologists
from the neighbouring countries, their communication,
and exchange and updating of geological information is
of great importance.
A digital Quaternary geological map at a scale
1:200 000 was prepared in 2008 for 20 km wide areas
on both sides across the Lithuanian-Latvian border, i.e.
for Priekulė, Saldus, Benė, Bauska, Viesytė, Ilūkstė and
Daugavpils areas in Latvia, and Būtingė, Skuodas,
Mažeikiai, N. Akmenė, Joniškis, Biržai, Rokiškis, Zarasai
and Visaginas areas in Lithuania. The Latvian Quaternary geological map at a scale of 1:200 000 compiled by
V. Juškevičs, J. Straume and other Latvian geologists of the
Soviet years, digitised in 1998-2002, as well as a similar
geological map of the Lithuanian Quaternary revised in
1998 served as a basis for the mentioned digital map.
Close long-lasting collaboration of Lithuanian, Latvian
and Estonian geologists during the mapping of Quaternary deposits ensured the application of unified mapping
methods and map legend, thus during the compilation of
the Latvian-Lithuanian cross-border Quaternary geological
map only the discrepancies of geological boundaries because
of different scales had to be eliminated. The correlation of
geological boundaries was based on remote sensing methods, i.e. on orthophotographs and aerial photos after their
study under stereoscope. A detailed geological map at a
scale of 1:50 000 has been compiled recently for Būtingė,
Mažeikiai, Linkuva and Visaginas vicinities of Lithuania.
The geological map in the neighbouring areas of Latvia
also has been corrected.
The Latvian–Lithuanian cross-border Quaternary
geological map shows the distribution of Quaternary
sediments of different origin and composition, which
compose the Lithuanian surface. For example, sediments
of the ancient Post-Litorina, Litorina and Baltic Ice Lake
terraces of the Baltic Sea (mainly fine sand) are dominant
in the Būtingė–Liepoja area, whereas a post-glacial aeolian
dune-ridge extends along the shore in the both countries.
The southernmost Latvia and adjacent north Lithuania are
dominated by the Žiemgala Lowland composed of sandy
and clayey loam (till) on both sides (brown colour in the
map). The depressions of the lowland were occupied by
ice lakes in the late Glacial time, leaving their sediments
(clay, silt, clayey and silty fine-grained sand) in Biržai
and Bauska areas (blue coloured areas in the map). The
surroundings of Pandėlis–Zarasai–Visaginas and Skuodas–Mažeikiai are dominated by brown and moss-green
colour in the map. In the Quaternary geological map of
Lithuania these colours are traditionally used for sedi-
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pakraštyje susidariusios nuogulos: pakraštinė morena (moreninis priesmėlis arba priemolis su smėlio
ir žvirgždo-gargždo lęšiais, įtraukomis, tarpsluoksniais) bei ledyno tirpsmo srautų suneštos smėlingos
nuogulos. Vietovėje – tai įvairiai kalvoti ir gūbriuoti
Baltijos marginalinių aukštumų (rytuose) ir Vakarų
Kuršo salinės aukštumos (vakaruose) plotai, kuriuos
kerta Lietuvos–Latvijos valstybinė siena. Latvijos
geologai ledyno pakraščio ruožus išryškina tik
geomorfologiniame žemėlapyje, o nuogulų išplitimą
rodančiame kvartero geologiniame žemėlapyje rodo
tik nuogulų kilmę ir jų medžiaginę sudėtį, nes, jų

ments formed in the marginal zone of melting ice: marginal moraine (clayey and sandy loam with lenses of sand,
gravel, pulls-in, interlayers) as well as sandy sediments
deposited by melting water streams. In reality, these are
hills and ridges of the marginal Baltija Upland (in the
east) and part of insular Western Kuršas Upland (in the
west), cross-cut by the Latvian–Lithuanian border. The
Latvian geologists used to show marginal zones only in
geomorphologal but not in Quaternary geological maps. In
the latter, they only distinguished the areas of sediments of
different origin and composition, assuming that moraine
in the ice sheet and near its margin has the same composi-

Lietuvos–Latvijos pasienio regiono kvartero geologinio
žemėlapio fragmentas
Rudai nuspalvinti plotai – tai iš moreninio priemolio ir
priesmėlio sudarytas paviršius, o mėlyna spalva nuspalvinti plotai rodo limnoglacialinio smėlio (taškuoti),
molio bei aleurito (brūkšniuoti) išplitimo vietas žemės
paviršiuje

A fragment of the Quaternary geological map of the
Latvian-Lithuanian cross-border area
Surface areas composed of clayey and sandy loam (till) are shown
in brown colour; places of distribution of glaciolacustrine sand
(dots), clay and silt (slashes) are shown in blue colour
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manymu, morena, susidariusi tiek ledyno viduryje,
tiek jo pakraštyje, yra vienoda. Beje, dėl jau minėto
mažo Latvijos kvartero geologinio žemėlapio detalumo sudarytame pasienio ruožo žemėlapyje nematyti
ir daugeliui gerai žinomo Žagarės ozo tęsinio
šioje valstybėje. Tikėtina, kad nors ir yra smulkių
trūkumų, žemėlapis bus naudingas įvairioms Lietuvos–Latvijos pasienio gamtosaugos ir gamtonaudos
problemoms spręsti.
Vientiso suderinto Lietuvos–Latvijos pasienio
ruožo kvartero geologinio žemėlapio sudarymas
yra svarbus Lietuvos geologijos tarnybos bendradarbiavimo su gretimų valstybių geologais produktas.
Sudarius minėtą žemėlapį, Lietuvos geologijos
tarnyba disponuoja suderinta bendra geologine
informacija pasienio su Latvija, Baltarusija ir Lenkija
teritorijoms. Balta dėmė kitapus Lietuvos sienos liko
tik Kaliningrado srityje.

tion. Moreover because of lower content of information in
the Latvian Quaternary geological map, we cannot find
the continuity of the famous Žagarė esker from Lithuania
to Latvia in the cross-border map. We expect that despite
small discrepancies the newly compiled map will be useful
for the solution of different environmental and land use
problems in the cross-border area.
The compilation of the common unified Quaternary
geological map of the Latvian–Lithuanian cross-border area
is an important issue of the co-operation between Lithuanian Geological Survey and neighbouring countries. After
the compilation of this map, the Lithuanian Geological
Survey has in its disposition the unified geological data for
cross-border areas with Latvia, Belarus and Poland. Only
the Kaliningrad area remains a “white spot”.
R. Guobytė,
Lithuanian Geological Survey

Kvartero storymės vandeningųjų (tarpmoreninių)
sluoksnių kartografavimas 1:200 000 masteliu
P. Putys, Lietuvos geologijos tarnyba

2006–2008 metais atliktas visos Lietuvos teritorijos
kvartero storymės vandeningųjų (tarpmoreninių)
sluoksnių kartografavimas 1:200 000 masteliu. Sudaryti kvartero storymės vandeningųjų (tarpmoreninių)
sluoksnių paplitimo, kraigo absoliutinio aukščio bei
sluoksnių storio žemėlapiai, parengtas aiškinamasis
raštas.
Darbo tikslas – kartografuoti kvartero storymės
vandeninguosius tarpmoreninius sluoksnius remiantis atraminiais pjūviais ir Valstybinės geologinės
informacijos sistemos („Geolis“) Tyrimų gręžinių
posistemio gręžinių duomenimis.
Kartografuotos tos tarpmoreninės nuogulos, kurios laikytinos vandeningosiomis: gargždo, žvirgždo
nuogulos ir įvairios smėlio atmainos. Aleuritas ir
molis, kurie laikomi silpnai laidžiomis nuogulomis,
į tarpmoreninio vandeningojo komplekso sudėtį
įtraukiami tik jeigu šios nuogulos sudaro to komplekso tarpsluoksnius.
Tarpmoreniniai vandeningieji yra sluoksniai,
slūgsantys tarp dviejų morenų, priskirtinų atskiriems
apledėjimams arba skirtingoms vieno apledėjimo
stadijoms, taip pat tie sluoksniai, kuriuos turinti
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Mapping of the Quaternary aquifers
(intermorainic) at a scale 1:200 000
The mapping of the Quaternary intermorainic aquifers for
the whole Lithuanian territory was performed in 2006–2008.
The maps of the distribution, altitude of roof and thickness
of the layers and explanatory report were prepared.
The main purpose of the work was the mapping of
Quaternary intermorainic aquifers with the reference to
the key sections and ‘Geolis’ data.
Only the permeable sediments of sand, gravel and cobble were mapped. Silt and clay are considered as slightly
permeable sediments and were included in the composition
of aquifers in special cases only.
The intermorainic sediments are considered as aquiferous when occurring between two morainic strata of the
different glaciation stages and also the layers between
which moraine has not developed or has been denudated.
However a layer is not considered as aquiferous in cases
of the direct hydraulic relation between the top of the
intermorainic layer and the groundwater layer (except
discharge zones). In these cases, the underground water
has no pressure and is considered as groundwater.
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skirti morena nesusiformavo arba buvo denuduota.
Sluoksniai nelaikomi tarpmoreniniais, jeigu didesnė
jų kraigo dalis turi tiesioginį hidraulinį ryšį su
gruntinio požeminio vandens sluoksniais (išskyrus
atvejus, kai jie tiesiogiai susiję su „tikraisiais“ tarpmoreniniais sluoksniais ir yra jų iškrovos zona).
Požeminiai vandenys pastaruosiuose sluoksniuose
neturi spūdžio ir yra gruntiniai.
Siekiant optimaliai kartografuoti tarpmoreninius
vandeninguosius sluoksnius, šie sujungti į tarpmoreninius vandeninguosius kompleksus (TVK).
Išskirti penki tokie kompleksai:
• Dzūkijos–Dainavos (dz-dn),
• Dainavos–Žemaitijos (dn-žm),
• Žemaitijos–Medininkų (žm-md),
• Medininkų–viršutinio Nemuno (md-nm3)
• Grūdos–Baltijos (gr-bl).
Pomoreniniai sluoksniai – Dzūkijos svitos transgresinės fazės nuogulos bei prepleistoceno Daumantų
svitos sluoksniai dėl mažo paplitimo nebuvo kartografuoti.
Kartografuojant tarpmoreninius vandeninguosius sluoksnius naudotasi atraminiais pjūviais,
sudarytais remiantis Lietuvos (2005) kvartero stratigrafijos schema pagal autoriaus parengtą metodiką,
TVK charakteristikos (sluoksnių storis, kraigo absoliutus aukštis, litologinė sudėtis) perkelti iš pjūvių į
žemėlapio plokštumą. Nustatyti kompleksų storio
intervalai (skaičiuojami metrais) yra šie: 0–5, 5–10,
10–20, 20–40, 40–60, 60–80, 80–100 ir > 100 m. Absoliutaus aukščio intervalai yra: < -100 m, > 150 m ir 10 m
intervalų nuo -100 m iki 150 m (kas 25 m).
Litologinė sudėtis žymima specialiais indeksais – skaitmenimis nuo 1 iki 15. Kiekvienas indeksas
išreiškia tam tikrą nuogulų tipą.
Konstatuota, kad TVK Lietuvos teritorijoje
išplitę netolygiai (žr. schemą). Daugiausiai jie išplitę
Pietų, Pietryčių ir Rytų, taip pat Vakarų Lietuvoje:
Sūduvos aukštumos, Dzūkų ir Aukštaičių aukštumų
bei Žemaičių kalvynų srityse. Ištisinis išplitimas
būdingesnis Pietų ir Rytų Lietuvai. Paprastai yra
mažiausio TVK išplitimo ir mažiausio bendro kvartero nuogulų storio koreliacija ir ji būdinga daugiausia
Šiaurės Lietuvai: Žiemgalos bei Mūšos–Nemunėlio
žemumoms.
TVK storis taip pat įvairus. Dažniausiai jis kinta nuo
kelių iki kelių dešimčių metrų. Išimtis – paleoįrėžiai,
užpildyti ledyno transgresinės fazės akvaglacialinėmis
nuogulomis. Jų storis gali siekti 150 m ir daugiau.
Paprastai yra didesnė nuogulų storio ir didesnio
išplitimo sričių koreliacija, tačiau ji nėra didelė.
Kompleksų kraigo absoliutus aukštis atkartoja dabartinį reljefą. Ši koreliacija silpnesnė giliau

For optimization of the mapping, the latter aquifers
were included into intermorainic aquiferous complexes.
Five complexes were classified:
• Dzūkija–Dainava (dz-dn),
• Dainava–Žemaitija (dn-žm),
• Žemaitija–Medininkai (žm-md),
• Medininkai–Upper Nemunas (md-nm3)
• Grūda–Baltija (gr-bl).
The mapping of intermorainic aquifers has been based
on the key sections with the reference to the Lihuanian
(2005) stratigraphic scheme. Using individual methods, the characteristics of the intermorainic aquiferous
complexes (such as: thickness, altitude of layer top and
lithological composition) have been transferred from the
sections to the maps. The set intervals of the complex
thickness (in metres) are:
0–5, 5–10, 10–20, 20–40, 40–60, 60–80, 80–100 and
> 100 m. The intervals of absolute altitude are: < -100, > 150 m
and, the next 10 intervals, from -100 up to150 m.
The lithological composition was marked with special
labels: from 1 to 15. Each label was used for different types
of sediments.
It has been determined that that the aquifers are
distributed irregularly. They are mainly prevalent in the
southern, south-eastern, eastern and also in the western
parts of Lithuania. A continuous distribution is mostly
typical of the eastern and southern parts of Lithuania.
Usually there exists a correlation between the sparsest
distribution of aquifers and the least common thickness
of the Quaternary deposits what is mainly characteristic
of northern Lithuania.
The thickness of the complexes also varies. Commonly
it totals few tens of metres except in palaeoincisions which
are filled with aquaglacial deposits of the transgression
phase. Their thickness is 150 meters and more. Commonly,
the wider is the distribution the bigger is the thickness.
Yet this correlation is not very strong.
The altitude of the top of the complex correlates with the
recent surface. The correlation decreases with deeper complexes however a common trend persists. The peak altitudes
prevail in the Žemaičiai, Sūduva and Dzūkai uplands and
especially in the Aukštaičiai and Švenčionys uplands. The
top of the complexes takes its minimal value in the Žiemgala,
Mūša, Nemunėlis, Nevėžis, Šešupė and especially in the
Karšuva and Pajūris lowlands. The difference between the
altitudes makes 150–200 meters and more.
The lithological composition of the complexes is different too. Fine grained sand and sand with gravel mainly
are dominant in the aquifers. The different sediments
are evenly distributed all over the complexes area. Only
medium-grained sand, very fine-grained sand and silty
sand, i.e. sediments with high level of fine grained frac-
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Pav. Tarpmoreninių vandeningųjų
kompleksų bendrojo paplitimo
Lietuvos teritorijoje schema
Fig. General distribution scheme of
intermorainic aquiferous complexes in the territory of Lithuania

slūgsančiuose kompleksuose, tačiau bendra
tendencija išlieka. Didžiausias absoliutus aukštis
vyrauja Žemaičių kalvynų, Sūduvos aukštumos,
Dzūkų aukštumos ir ypač Aukštaičių bei Švenčionių
aukštumų srityse. Žemiausiai TVK kraigas nusileidžia
Žiemgalos, Mūšos–Nemunėlio, Nevėžio, Šešupės ir
ypač Karšuvos bei Pajūrio žemumų srityse. Kraigo
aukščio skirtumai 150–200 m ir daugiau.
Litologinė TVK sudėtis labai įvairi. Vandeninguosiuose sluoksniuose vyrauja smulkus, žvirgždingas
smėlis. Įvairios nuogulos dažniausiai tolygiai pasiskirsto kompleksų išplitimo srityse. Netolygiai
išplitęs tik vidutinis, smulkutis, aleuritingas, aleuritinis ir molingas smėlis, t. y. daugiausia smėlis, kurio
didelę dalį sudaro smulkiadispersinė frakcija. Šios
nuogulos labiau išplitusios Lietuvos aukštumų srityse. Durpių ir sapropelio išplitimas nedidelis, todėl
šių nuogulų išplitimo dėsningumai nėra žinomi.
Ateityje tarpmoreninių vandeningųjų sluoksnių
kartografavimas galėtų vykti dviem kryptimis:
a) žemėlapyje parodytus sluoksnius būtų galima susieti su duomenų baze, tai leistų tiesiogiai
žemėlapyje (skaitmeniniu variantu) gauti papildomą
informaciją apie vandeninguosius sluoksnius:
litologinę sudėtį, genetinius nuogulų tipus, hidrogeologines nuogulų savybes;
b) kartografavimui turėtų būti panaudoti ir
kiti gilieji gręžiniai, sugretinus juos su atraminio
tinklo gręžiniais bei atlikus stratigrafinę ir genetinę
jų reviziją.
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tions, are distributed unevenly. The latter sediments are
most widespread in the uplands. The distribution of peat
and gyttja is marginal therefore the consistent patterns of
their distribution are still unknown.
Further mapping of intermorainic aquifers may be
pursued in two directions:
a) The layers plotted in the map could be linked to the
data basis in order to get additional information about
the aquifers right from the map: lithological composition,
genetic types and hydrogeological characteristics;
b) Other deep bore holes should also be used for mapping after their correlation with the key sections and
stratigraphic and genetic revision.

P. Putys,
Lithuanian Geological Survey
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Valstybinių hidrogeologinių žemėlapių M 1:200 000 revizija
ir atnaujinimas
D. Radzevičienė, Lietuvos geologijos tarnyba
2008 metais buvo tęsiamas projektas „Valstybinių
hidrogeologinių žemėlapių M 1:200 000 revizija ir
atnaujinimas“. Minėtu laikotarpiu buvo sudaryti
40-59/40-59 ir 60-79/40-59 topografinių lapų (pagal
LKS-94 koordinačių sistemos tinklelį) hidrogeologiniai žemėlapiai.
Projekto plotas yra centrinėje Lietuvos dalyje ir
administraciniu požiūriu apima Telšių ir Tauragės
apskričių rytines dalis, Šiaulių ir Panevėžio apskričių
pietines dalis, Vilniaus ir Kauno apskričių šiaurines
dalis bei Utenos apskrities vakarinę dalį (1 pav.).
Projekto tikslas – sudaryti pagrindinius eksploatuojamus gėlo požeminio vandens sluoksnius
apibūdinančius hidrogeologinius (parametrizuotus)
žemėlapius ir juos įskaitmeninti.
Sudarant hidrogeologinį žemėlapį naudota
atraminė legenda, parengta 2006 metais, atliekant
hidrogeologinių žemėlapių atnaujinimą vakarinėje
Lietuvos dalyje. Remiantis legenda hidrogeologiniame
žemėlapyje pateiktos ne tik bendros eksploatuojamo
požeminio vandens hidrogeologinės charakteristikos
(vandeningųjų sluoksnių ir vandensparų išplitimas,
pjezometrinis lygis, bendra požeminio vandens
cheminė sudėtis gręžinyje), bet ir detalesni duomenys
apie teritorijų vandeningumą bei išteklių naudojimą

Renovation of the State Hydrogeological maps at a scale 1:200 000
In 2008, the renovation of the state hydrogeological maps
at a scale 1:200 000 of topographic sheets 40-59/40-59,
60-79/40-59 was carried out. The aim of the project was to
compile hydrogeological maps of the main drinking water
aquifers of pre-Quaternary deposits in a digital form.
The legend used for compiling a hydrogeological map
includes not only the main hydrogeological characteristics
of productive aquifers (occurrence of aquifers and aquitards, piezometric water level, and 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 aquitards
were specified and permeability properties of aquifers,
water supply potential, hydrogeochemical situation were
generalized using new data available at the information
system of the Geological Survey.
Hydrogeological characterization was performed for
five aquifers (aquiferous complexes): Creataceous, Upper
Permian, Upper Devonian Stipinai, Upper Devonian
Kupiškis–Suosa, and Upper–Middle Devonian Šventoji–
Upninkai aquiferous complexes.
D. Radzevičienė,
Lithuanian Geological Survey

1 pav. LKS-94 topografinis tinklelis ir atnaujinamų
žemėlapių lokalizacija
Fig. 1. LKS-94 topographic grid and location of renovated
maps
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(gręžinių našumas, vandens pratakumas, cheminės
sudėties tipas pagal O. A. Aliokiną) (2, 3 pav.).
Teritorijoje hidrogeologiškai kartografuoti
perspektyvūs vandentiekai penki vandeningieji
sluoksniai (spūdinės sistemos): kreidos spūdinė
sistema (viršutinės kreidos (K 2) ir cenomanio –
apatinės kreidos (K2cm–K1) vandeningieji sluoksniai),
viršutinio permo (P2), viršutinio devono Stipinų
(D3st), viršutinio devono Kupiškio–Suosos (D3kp-s),
viršutinio–vidurinio devono Šventosios–Upninkų
(D3-2šv-up).

Pagal duomenis, sukauptus Valstybinėje geologinės informacijos sistemoje, patikslintos prekvartero
storymės vandeningųjų ir vandensparinių sluoksnių
išplitimo ribos, išskirtos teritorijos, kur intensyviausiai eksploatuojami pagrindiniai vandeningieji
sluoksniai, apibendrintai scheminant jų filtracines
ir spūdines savybes, vandentiekos galimybes ir
hidrogeocheminę situaciją juose.

2 pav. Filtracinių savybių ir eksploatacinių galimybių schema
Fig. 2. Scheme of filtration capacity
and exploitation possibilities

3 pav. Požeminio vandens cheminės sudėties tipai pagal
O. A. Aliokino klasifikaciją
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Fig. 3. Types of groundwater chemical composition according to O. A. Aliokin’s classification
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Lietuvos gruntinio vandens lygio (slūgsojimo gylio)
žemėlapiai masteliu 1:200 000
J. Giedraitienė, V. Minkevičius, Lietuvos geologijos tarnyba
2007–2008 metais Lietuvos geologijos tarnyboje buvo
vykdomas projektas „Lietuvos gruntinio vandens
lygių (slūgsojimo gylių) žemėlapiai M 1:200 000“.
Projektą vykdė LGT Hidrogeologijos bei Inžinerinės
geologijos ir ekogeologijos skyrių specialistai. Pateikti trys skaitmeniniai M 1:200 000 – prognozuojamo
aukščiausio gruntinio vandens slūgsojimo lygio ir
prognozuojamo minimalaus gylio 5 proc. tikimybės
bei gruntinio vandens paviršiaus vidutinio lygio
50 proc. tikimybės žemėlapiai su aiškinamuoju raštu.
Tekstiniuose prieduose pateikiami bendri ilgamečių
gruntinio vandens lygio stebėjimų (1962–2007) valstybinio monitoringo postuose duomenys.
Sudarant gruntinio vandens prognozuojamo
maksimalaus lygio 5 proc. tikimybės žemėlapį,
panaudoti 2004 metais vykdyto projekto „Lietuvos
gruntinio vandens gamtinės saugos vertinimas ir
kartografavimas M 1:200 000“ (Kanopienė, 2004)
metu šuliniuose nustatyti ir apskaičiuoti aukščiausi
gruntinio vandens slūgsojimo gylio duomenys pagal
D. Sakalauskienės metodiką (Sakalauskienė, 2003).
Iš topografinio žemėlapio M 1:200 000 paimti upių,
ežerų ir Baltijos jūros kontūrai. Šie linijiniai objektai
paversti taškiniais ir pridėta atributinė informacija su
sąlyga, kad didžiausias gruntinio vandens slūgsojimo
gylis šiuose taškuose yra 0 m nuo žemės paviršiaus.
Remiantis matematine interpoliacija iš šių taškų buvo
sudarytas gruntinio vandens minimalaus prognozuojamo gylio žemėlapio modelis. Vėliau, atėmus
Lietuvos teritorijos reljefo modelį iš pastarojo, buvo
gautas gruntinio vandens prognozuojamo maksimalaus lygio modelis ir parengti gruntinio vandens
minimalaus prognozuojamo gylio 5 proc. tikimybės
(jame hidroizohipsės brėžtos kas 0,5 m) ir gruntinio
vandens maksimalaus prognozuojamo lygio (jame
hidroizohipsės brėžtos kas 5 m) žemėlapiai.
Gruntinio vandens vidutinio (50 proc. tikimybės)
slūgsojimo lygio hidroizohipsių žemėlapiui sudaryti
naudoti valstybinio monitoringo ilgamečių stebėjimų duomenys, topografinio žemėlapio masteliu
1:200 000 reljefo sluoksnis ir Lietuvos kosminio vaizdo
žemėlapio M 1:50 000 skaitmeninių duomenų bazės
LTDB50000 izohipsių sluoksnis, kur izohipsės yra
nubrėžtos kas 10 metrų. Hidroizohipsėms brėžti
naudotas interpoliacijos metodas. Žemėlapis kalib-

Mapping of unconfined groundwater levels in Lithuania at a scale
1:200 000
The project „Mapping of Unconfined Groundwater
Levels in Lithuania at a scale 1:200 000” was carried out
in 2007–2008. The project was implemented by specialists from the Division of Hydrogeology and Division of
Engineering Geology and Environmental Geology. Three
digital maps were prepared at a scale 1:1 200 000: the
maximal groundwater level and the minimal unconfined
groundwater depth were forecasted with probability of 5%
and also average unconfined groundwater level was forecasted with probability of 50%. The data of groundwater
monitoring in the national monitoring posts in 1962–2007
are presented in annexes.
The data of the minimal unconfined groundwater
depths obtained by D. Sakalauskienė’s methodology
(project “Mapping and natural protection of groundwater
in Lithuania at a scale 1:200 000” (Kanopienė, 2004)) have
been used to prepare the map of maximal groundwater
level with 5% probability. The contours of rivers, lakes
and the Baltic Sea have been taken from the topographical
map. These linear objects have been converted to point
objects with attributive data of unconfined groundwater
at a depth of 0 m in these points. A minimal unconfined
groundwater depth model has been created by interpolation
of all the available data. The model of maximal unconfined
groundwater levels has been created using the existing
relief model and subtracting from it the model of minimal
unconfined groundwater depth. The maps of forecasted
maximal unconfined groundwater level and forecasted
minimal unconfined groundwater depth with probability
of 5% have been prepared by using these two models.
The data of groundwater long-term national monitoring and the topographic map at scales 1:200 000 and
1:50 000 were used for compilation of the map of average
groundwater level (50% probability). The interpolation of
these data has been performed as well as further calibration
with the well data from the information system GEOLIS
(more than 6000 wells) and well data from the previous
project (Kanopienė, 2004).
The isolines are plotted every 10 m, near the national
monitoring posts. On the right side: the nominator – the
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1 pav. Gruntinio vandens minimalaus prognozuojamo
gylio (5 proc. tikimybės) žemėlapio 1:200 000 masteliu
fragmentas

Fig. 1. Fragment of the map of shallow groundwater predicted minimal depth (5% probability), scale 1:200 000

ruotas pagal gręžinių (> 6000) į gruntinį vandenį,
esančių LGT kompiuterinėje duomenų posistemėje
„Gręžinys“, ir jau minėto projekto (Kanopienė, 2004)
šulinių katalogo duomenis. Gruntinio vandens hidroizohipsės nubrėžtos kas 10 metrų, prie valstybinio
monitoringo posto stebėjimo gręžinio dešinėje pusėje
skaitiklyje pateikiamas 50 proc. tikimybės gruntinio vandens lygis (abs. a.), vardiklyje – slūgsojimo
gylis, m. Kairėje pusėje pateikiama 50 proc. tikimybės
lygio svyravimų amplitudė, m (2 pav.).
Šis skaitmeninių žemėlapių komplektas 1:200 000
masteliu sudaro sąlygas plačiai juos naudoti, sudarant išvestinius žemėlapius upių ir požeminio
vandens baseinuose, vertinant atsinaujinančius
administracinių rajonų požeminio vandens išteklius,
nustatant taršos migracijos kryptis bei pritaikant juos
įvairiems taikomiesiems projektams, teritorijoms
planuoti, statybai, vandentiekai ir pan.
Sudarytus modelius nesunkiai galima papildyti
naujais gruntinio vandens slūgsojimo gylio duomenimis, o sudarytus skaitmeninius žemėlapius – atnaujinti ir patikslinti.

average unconfined groundwater level with the probability of 50%, denominator – unconfined groundwater
depth. On the left side: the amplitude of variations with
the probability of 50%.
This package of digital maps at a scale 1:200 000 can
be used for compilation of other maps of river and groundwater basins, estimation of natural groundwater resources
in administrative districts, and determining the directions
of possible contamination and can be adjusted for other
projects, for needs of planning, building, development of
water systems, etc.
The prepared models can be easily appended with new
data and the digital maps can be renewed and revised.
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J. Giedraitienė, V. Minkevičius,
Lithuanian Geological Survey
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2 pav. Gruntinio vandens paviršiaus vidutinis lygis
(50 proc. tikimybės) Šešupės baseine
Fig. 2. Average level of shallow groundwater (5% probability) in Šešupė river basin

Požeminio vandens valstybinis monitoringas 2008
J. Arustienė, J. Giedraitienė, J. Kriukaitė, Lietuvos geologijos tarnyba
Požeminio vandens valstybinis monitoringas
2008 metais buvo vykdomas pagal valstybinio
aplinkos monitoringo 2005–2010 metų programos
įgyvendinimo priemonių 2008 metų planą. Požeminio
vandens monitoringo darbų programą sudaro
nuolatiniai požeminio vandens lygio stebėjimai bei
požeminio vandens mėginių ėmimas ir jų laboratoriniai tyrimai.
Gruntinio vandens kiekybinė būklė 2008 metais
stebėta 60-yje gręžinių, kvartero tarpmoreninių
vandeningųjų sluoksnių – šešiuose ir prekvartero
spūdinių – aštuoniuose stebėjimo gręžiniuose. Iš viso
74 stebėjimo gręžiniuose elektroniniais duomenų
matuokliais per metus atlikta 27 010 vandens lygio
ir temperatūros matavimų.
Pasibaigus 2007 metams atrodė, kad sausmetis
požemyje baigėsi. Nors 2007 metų ištekliai savo
vidutinio daugiamečio kiekio dar nesiekė, bet vidutinis lygis buvo aukštesnis už 2006 metų lygį, o daug
kur – ir už vidutinį daugiametį.

National Groundwater monitoring
in 2008
The National groundwater monitoring in 2008 was executed as a part of National Environmental Monitoring
Programme for the period 2005–2010. The groundwater
monitoring programme consists of groundwater level
measurements, groundwater sampling and hydrochemical
analysis.
Groundwater levels in 2008 were measured in 74 observation wells, including 60 wells installed in shallow groundwater, 6 wells in Quaternary confined and 8 pre-Quaternary
confined aquifers. Totally, 27010 records of water level and
temperature were registered by data loggers.
The groundwater levels in 2007 indicated the end of
dry period: though annual groundwater resources were still
smaller than the long-term ones the average groundwater
levels were higher than in 2006 approaching the long-term
average. Yet in 2008, the average groundwater levels in
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Tačiau 2008 metais daugelyje šalies rajonų
vidutinis lygis dažniausiai vėl buvo nuo keliolikos
centimetrų iki 0,5 metro giliau nei 2007 metais. Šią
lygių padėtį lėmė šiltasis metų laikotarpis (V–X mėn.),
kai gruntinio vandens paviršius visą laiką intensyviai
žemėjo. Pirmą pusmetį, dažniausiai pirmus keturis
mėnesius, lygis dar buvo artimas 2007 metų lygiui
ar net didesnis, o gegužę–birželį gruntinio vandens
paviršius jau buvo giliau 2007 metų paviršiaus.
Vakariniuose šalies rajonuose požeminio vandens
lygis ėmė žemėti vasarį–kovą, rytiniuose – balandį–
gegužę. Rajonuose, kur gruntinis vanduo slūgso
giliau kaip 5–7 metrai, dar vėliau – birželį. Lygio
žemėjimo fazė truko iki pat spalio–lapkričio, kai
gruntinio vandens paviršius nuslūgo labiausiai. Atsinaujinantys gruntinio vandens ištekliai 2008 metais
buvo mažesni už 2007 metų išteklius.
Požeminio vandens mėginiai hidrocheminiams tyrimams imti balandžio–gegužės mėn. iš 66 gręžinių,
įrengtų į gruntinį vandeningąjį sluoksnį. Vandens
mėginiuose atlikti chloridų, sulfatų, nitritų, nitratų,
fosfatų, natrio, kalio, kalcio, magnio, amonio, bendro
azoto ir sausos liekanos tyrimai. Dauguma monitoringo gręžinių įrengta dirbamose žemėse ir pievose
bei ganyklose (atitinkamai 40 proc. ir 31 proc.),
dalis gręžinių (16 proc.) yra natūralioje gamtinėje

many of the country regions fell down by few centimetres
to 0.5 m below the 2007 average. This was caused by longlasting groundwater level fall during the warm period,
especially in May and June. This dry season lasted till October–November. As a result, the renewable groundwater
resources in 2008 were lower than in 2007.
Groundwater sampling was performed in April–May.
The samples were taken from shallow groundwater in
66 wells and analyzed for chlorides, sulphates, nitrites,
nitrates, phosphates, sodium, potassium, calcium manganese, total nitrogen, and dry residue. The most of observation wells are installed in the environment of arable land
and pastures, some in forests and a few in urban territories. So, the collected data reflect chemical composition and
quality of shallow groundwater from different geological
conditions and under varying anthropogenic loads. This
could be illustrated by the data of 2008, representing differences of nitrogen concentration in the groundwater of
different environments: the average concentration in urban area was 8.9 mg/l, in arable land 4.5 mg/l, in pastures
1.8 and in the natural background 0.36 mg/l.
In 1991, Lithuania became a member of Global Environment Monitoring System (GEMS/ water). The data
from 4 observation wells located in Juodkrantė, Varėna,
Marijampolė and Panevėžys well fields have been annually
provided to GEMS common data base.

Pav. Požeminio vandens valstybinio monitoringo 2008
metų programa

Fig. National groundwater monitoring programme in
2008
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aplinkoje ir mažiausiai (12 proc.) urbanizuotoje
aplinkoje. Gauti duomenys apibūdina gruntinio
vandens, besiformuojančio skirtingomis gamtinėmis
ir antropogeninės apkrovos sąlygomis, cheminę
sudėtį ir kokybę. Bendro azoto koncentracija gruntiniame vandenyje tiesiogiai priklauso nuo apkrovos
intensyvumo. Vidutinė koncentracija 2008 metais
urbanizuotoje aplinkoje buvo 8,9 mg/l, dirbamose
žemėse – 4,5 mg/l, pievose ir ganyklose – 1,8 mg/l, o
natūralus gamtinis fonas – 0,36 mg/l.
Lietuva nuo 1991 metų yra įtraukta į Globalią
aplinkos monitoringo sistemą (GAMS / Vanduo). Jai
priklauso keturi Juodkrantės, Varėnos, Marijampolės
ir Panevėžio vandenviečių eksploataciniai gręžiniai.
Kasmet yra atliekamas jų vandens hidrocheminis
tyrimas, o rezultatai teikiami bendrai sistemai.
Lietuvos–Lenkijos pasienio monitoringas taip
pat yra valstybinio monitoringo tinklo sudedamoji
dalis. 2008 metais penkiuose pasienio postuose imti
mėginiai cheminei vandens analizei. Kartu su lenkų
specialistais buvo imti bendri mėginiai laboratorijų
interkalibracijai (Lenkijoje – iš trijų gręžinių, Lietuvoje – keturių gręžinių). Cheminių analizių duomenų
palyginimas parodė, kad yra labai gera rezultatų
koreliacija ir analizių paklaida mažesnė negu
10 procentų. Didžiausi skirtumai gauti lyginant
nitratų, nitritų ir amonio koncentracijų reikšmes,
nes jų nustatymo riba Lenkijos laboratorijoje yra
mažesnė (tikslesnė).

Monitoring in the cross-border zone with Poland is a
part of the National monitoring programme as well. Regular observations in the Lithuanian – Polish cross-border
area were assumed in 1994. In 2008, the inter-calibration
performance for sampling methodology and laboratories
was carried out in 5 frontier monitoring stations. This
performance revealed that, the differences of chemical
analysis performed in different laboratories, fell within
an acceptable range of 10 %. The biggest difference was
found between the concentrations of nitrogen compounds
due to a more precise technique (lower detection level) used
by the Polish Laboratory.
J. Arustienė, J. Giedraitienė, J. Kriukaitė,
Lithuanian Geological Survey

Regioninis požeminio vandens išteklių vertinimas
Lietuvoje
V. Juodkazis, Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetas
M. Gregorauskas, UAB „Vilniaus hidrogeologija“
A. Štuopis, UAB „Grota“
J. Diliūnas, Geologijos ir geografijos institutas
B. Paukštys, įmonė „Vandens harmonija“
Vykdant projektą „Požeminio vandens išteklių
vertinimas Lietuvoje“ 2008 metais įvertinti turimi eksploataciniai požeminio vandens ištekliai
viršutiniojo ir viduriniojo devono (VVD) bei Pietryčių
Lietuvos kvartero (PLK) požeminio vandens baseinams (PVB) ir Nemuno, Neries bei Nevėžio žemupio
(NNNŽ) pabaseiniams. Požeminio vandens ištekliai,
skirti viešajam geriamojo vandens tiekimui, vertinti
2007–2025 metų laikotarpiui. Ištekliams vertinti buvo
naudojami matematinio modeliavimo ir analitiniai

Assessment of regional groundwater resources in Lithuania
Available exploitable groundwater resources of the three
groundwater bodies: Upper–Middle Devonian, SouthEast Lithuanian Quaternary and lower reaches of Nemunas–Neris–Nevėžis rivers have been assessed in 2008
within the project „Assessment of groundwater resources
in Lithuania“. Groundwater resources to be used for the
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skaičiavimo metodai. Išteklių vertinimas atliktas
laikantis Europos Sąjungos direktyvos 2000/60/EB
reikalavimų, susijusių su išgaunamu vandens kiekiu,
jo kokybe bei poveikiu paviršiniam vandeniui. Vertinant išteklius taip pat atsižvelgta į galimą požeminio
vandens intensyvios gavybos poveikį sausumos ir vidaus vandenų ekosistemoms. Prognoziniai ištekliai
ataskaitose pateikti pagal vandenvietes, upių baseinus ir apskritis. Sudaryti tirtų požeminio vandens
baseinų ir pabaseinio išteklių 1:200 000 mastelio
žemėlapiai. Įvertinti ištekliai pagal jų ištirtumo ir
patikimumo laipsnį suskirstyti į: išžvalgytuosius – A
ir B, prognozuojamuosius – P.
Viršutiniojo ir viduriniojo devono (VVD)
požeminio vandens baseino ištekliai įvertinti pagal
erdvinį skaitmeninį požeminio vandens filtracijos
ir migracijos matematinį modelį. Modelis apėmė
37 000 km2 teritoriją, kurios 9700 km2 yra Latvijoje ir Baltarusijoje. Modeliavimas parodė, kad geros
kokybės reikalavimus atitinkantys VVD PVB eksploataciniai ištekliai sudaro 760 tūkst. m3/d (be Joniškio
ir Biržų–Pasvalio požeminio vandens pabaseinių).
Dauguma jų – 435 tūkst. m3/d – priskiriami prie prognozuojamųjų išteklių (P), A kategorijos išteklių yra
205 tūkst. m3/d, B kategorijos – 120 tūkst. m3/d.
VVD PVB turimų išteklių pasiskirstymas upių
baseinų rajonuose, upių pabaseiniuose bei apskrityse
rodo, kad pagrindinis jų kiekis tenka Nemuno upių
baseinų rajonui – 490 tūkst. m3/d (65 proc. turimų
išteklių) ir Šventosios pabaseiniui – 255 tūkst. m3/d
(34 proc.). Mažiausiai išteklių tenka Dauguvos
upių baseinų rajonui – 11,8 proc. bendro jų kiekio.
Panevėžio apskričiai tenka 320 tūkst. m3/d (42 proc.),
o Vilniaus ir Šiaulių apskritims – atitinkamai 7,5 proc.
ir 0,13 proc. prognozuojamų išteklių.
Turimų VVD PVB požeminio vandens išteklių
kiekis, jų kokybė, pasiskirstymas upių baseinų rajonuose, upių pabaseiniuose ir apskrityse pavaizduoti
specialiame M 1:200 000 žemėlapyje. Šio žemėlapio
fragmentas pateikiamas paveiksle. Prognozuojamųjų
išteklių kiekio pakanka aprūpinti tirtos teritorijos
gyventojus geros kokybės geriamuoju vandeniu.
Pietryčių Lietuvos kvartero (PLK) požeminio
vandens baseinas apima beveik visą Baltijos aukštumų
juostą ir besišliejančias prie jos teritorijas. Baseino teritorijoje išskirti du pabaseiniai: Pietryčių smėlingosios
Lietuvos lygumos bei Neries vidurupio, jų eksploatacinius požeminio vandens išteklius prognozuoti
šiame darbų etape nebuvo numatyta.
PLK baseino požeminio vandens ištekliai
įvertinti pagal erdvinį skaitmeninį požeminio
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public water supply in 2007–2025 have been evaluated by
mathematical modelling and analytical methods. Requirements of the WFD (2000/60/EC) for the quantity and
quality of extracted groundwater and impact of exploitation on surface waters and related river and surface ecosystems have been kept in mind. Prognostic groundwater
resources have been evaluated for the well fields, separate
river basins, river basin districts and administrative units:
Counties. Maps at a scale 1:200 000 have been produced
for the groundwater bodies and sub-bodies. According
to the degree of reliability, the evaluated groundwater
resources have been grouped into prospected (categories
A and B) and prognostic (category P) ones.
The available groundwater resources of the Upper–
Middle Devonian groundwater body calculated by the
means of mathematical modelling comprise 760 thou m3/d
and of South-East Lithuanian Quaternary groundwater
body 795 thou m3/d. This amount of groundwater fully
satisfies the water supply needs for 2025.
The prognostic available groundwater resources of the
lower reaches of Nemunas–Neris–Nevėžis groundwater
body have been calculated by analytical methods. The
amount of groundwater resources reaches 415 thousand m3/d. The reliable groundwater resources (A and B
categories) make 182.55 thousand m3/d and this is 2.2–7.5
times as much as the water demand for 2025.

V. Juodkazis,
Vilnius University, Department of Hydrogeology
and Engineering Geology,
M. Gregorauskas,
„Vilniaus hidrogeologija“ Ltd,
A. Štuopis,
„Grota“ Ltd,
J. Diliūnas,
Institute of Geology and Geography,
B. Paukštys,
Company „Vandens harmonija“
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vandens filtracijos matematinį modelį, kuris apima
16 415 km2 plotą. Ištekliai įvertinti trijų tarpmoreninių
vandeningųjų sluoksnių: Grūdos–Medininkų (agIII
gr-md), Medininkų–Žemaitijos (agIII–II md-žm) ir
Žemaitijos–Dainavos (agII–I žm-dn). Bendras požeminio
vandens išteklių kiekis – 753 tūkst. m3/d. Be to, dar
13,5 tūkst. m3/d dėl padidėjusios sulfatų ir chloridų
koncentracijos priskirti prie nekondicinių išteklių. Dauguma įvertintų išteklių – 637 tūkst. m3/d – priskiriami
prie prognozuojamųjų išteklių (P). A kategorijai tenka
70 tūkst. m3/d, B kategorijai – 46,0 tūkst. m3/d.
Dauguma įvertintų kvartero sistemos išteklių –
698 tūkst. m3/d., arba 92,7 proc., tenka Nemuno upės
baseinui. Įvertinti ištekliai pasiskirstę 5 apskrityse:
apie 325,3 tūkst. m3/d tenka Vilniaus apskričiai,
144,4 tūkst. m3/d – Alytaus, 126 tūkst. m3/d – Kauno,
114 tūkst. m3/d) – Utenos ir 43,9 tūkst. m3/d – Marijampolės apskritims.
Be tarpmoreninių vandeningųjų sluoksnių, PLK
PVB teritorijoje požeminis vanduo yra išgaunamas ir
iš viršutinės kreidos, permo ir Šventosios–Upninkų
vandeningųjų sluoksnių. Prekvartero vandeningųjų
sluoksnių požeminio vandens ištekliai sudaro
41,8 tūkst. m3/d (A kategorija – 26,4 tūkst. m3/d, B –
9,6 tūkst. m3/d, P – 5,8 tūkst. m3/d). Vadinasi, bendras PLK baseino turimų požeminio vandens išteklių kiekis
795 tūkst. m3/d ir visiškai tenkina perspektyvinį geriamojo
vandens poreikį 2025 metams.

Nemuno, Neries ir Nevėžio žemupio pabaseinyje
svarbiausi vandeningieji sluoksniai pabaseinio
vandentiekai yra gruntinis – jungtinis aliuvio ir
fliuvioglacialinėse nuogulose (a IV+fg II žm) bei
spūdinis viduriniojo pleistoceno tarpmoreninėse
nuogulose (ag II). Aliuvio vandeningasis sluoksnis
paplitęs Nemuno, Neries ir Nevėžio slėnių salpose bei
I–II viršsalpinėse terasose, jo naudingas storis (5–20 m)
aptinkamas atskirais fragmentais, kurių bendras ilgis
abiejuose upių krantuose viršija 50 kilometrų. Gruntinis vanduo hidrokarbonatinis, atitinka geriamojo
vandens kokybei keliamus reikalavimus.
Pabaseinio požeminio vandens ištekliai siekia
415 tūkst. m3/d, iš to skaičiaus aliuvio vandeningojo
sluoksnio ir viduriniojo pleistoceno (infiltracinis
vanduo iš Kauno marių Petrašiūnų vandenvietėje)
ištekliai apie 299,3 tūkst. m3/d, arba 72 proc. maksimalaus kiekio, tarpmoreniniams sluoksniams – apie
115,6 tūkst. m3/d (28 proc.). Patikimai ištirtų (kategorijos A ir B) išteklių yra apie 182,55 tūkst. m3/d.
Daugiau nei pusė (56 proc.) visų požeminio vandens
eksploatacinių išteklių – 232,4 tūkst. m3/d įvertinti
prognozuojamųjų išteklių lygmeniu. Šis požeminio
vandens išteklių kiekis yra apie 2,2–7,5 karto didesnis
nei 2025 metų geriamojo vandens poreikis.

Pav. Viršutinio–vidurinio devono požeminio vandens
baseino eksploatacinių išteklių žemėlapio fragmentas:
apskritimo ženklas – prognozuojamas vandenvietės
debitas, skaitmenys prie ženklo – skaitiklyje debitas (m3/d),
vardiklyje pažemėjimas (m); žalsva spalva – kondicinis
vanduo, raudona spalva ir jos atspalviai – nekondicinis
vanduo

Fig. Available groundwater resources of the Upper–Middle
Devonian groundwater body. Extract from the map: circles
indicate prognostic well field capacity: in numerator well field
yield (m3/d), in denominator water level drawdown, m.; green
colour – good quality water, red colour – bad quality water
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Požeminio vandens kokybės monitoringas įgyvendinant
Nitratų direktyvą Lietuvoje
J. Kriukaitė, Lietuvos geologijos tarnyba
Vadovaudamasi 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos
direktyvos 91/676/EEB dėl vandens apsaugos
nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių 10 (1)
straipsniu, 2008 metais Lietuvos geologijos tarnyba
parengė pirmą ataskaitą apie Nitratų direktyvos
šalyje įgyvendinimą 2004–2007 metais ir pateikė
Aplinkos apsaugos agentūrai.
Šiuo laikotarpiu Lietuvoje nitratai gruntiniame
vandenyje buvo stebimi 137 postuose, iš kurių – 75
požeminio vandens valstybinio monitoringo postai ir
62 postai, įrengti gyvulininkystės kompleksų aplinkoje
ir laistymo laukuose. Palyginti su 2000–2003 metais,
stebėjimo postų padaugėjo beveik tris kartus ir jų duomenys pakankamai gerai atspindi gruntinio vandens
cheminę sudėtį ir taršą nitratais šalies mastu.
Analizuojant 2004–2007 metų duomenis, stebėjimo
postuose skaičiuota vidutinė nitratų koncentracija,
didžiausia jų vertė gruntiniame vandenyje, o gautos
reikšmės lygintos su 2000–2003 metų periodo tokiomis pat reikšmėmis (kur yra duomenų). Analizė
parodė, kad net 48 postuose (32 požeminio vandens
valstybinio monitoringo) ir (16 postų gyvulininkystės
kompleksuose ir laistymo laukuose) analizuoti rodikliai abiem laikotarpiais sutapo.
Vyraujanti nitratų koncentracija gruntiniame
vandenyje 2007 metais buvo 0,5–15,5 mg/l. Didžiausia
nitratų leidžiama vertė (DLK = 50 mg/l) požeminiame
vandenyje 2007 metais viršyta septyniuose valstybinio monitoringo postų gręžiniuose. Maksimali
koncentracija užfiksuota šalia urbanizuotų teritorijų
(keturi gręžiniai) ir dirbamose žemėse (du gręžiniai).
Gyvulininkystės kompleksų aplinkoje DLK gruntiniame vandenyje viršyta aštuoniuose gręžiniuose, o
laistymo laukuose – trijuose gręžiniuose.
2004–2007 metais nitratų koncentracija gruntiniame vandenyje viršijo DLK (50 mg/l) 10 proc. visų
tirtų mėginių, nitratų koncentracija ≤ 1 mg/l nustatyta
41 proc. vandens mėginių. Per tiriamą laikotarpį
matoma nitratų didėjimo tendencija 39 stebėjimo
postuose, 66 postuose nitratų kaita išlieka stabili, o
32 postuose nustatyta nitratų mažėjimo tendencija.
Mažos nitratų vidurkio pokyčių tendencijos: nuo
-1 mg/l iki 1 mg/l abiem laikotarpiais (2000–2003,
2004–2007) būdingos daugumai (47 proc.) valstybinio monitoringo postų. Nustatyta, kad nitratų
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Groundwater monitoring for implementation of Nitrates Directive in
Lithuania
In compliance with Article 10 (1) of Council Directive
91/676/EEC of 12 December, 1991, concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from
agricultural sources, in 2008 the Lithuanian Geological
Survey drafted its first report on the 2004–2007 implementation of the Nitrates Directive in Lithuania.
In 2004–2007, nitrates in shallow groundwater were
monitored in 137 monitoring points, of which 75 were
national monitoring stations and 62 were installed in the
environs of stockbreeding facilities and irrigation fields.
Compared to the period of 2000–2003, the number of
monitoring points increased almost threefold and gives
a relatively sound reflection of the chemical composition
of shallow groundwater and the level of nitrate pollution
in Lithuania.
On the basis of the 2004–2007 data analysis, average
concentrations of nitrates in shallow groundwater in the
monitoring points were calculated; the maximum values
were established and average value compared with those
of 2000–2003 (with available data). The analysis revealed
that indicators of both periods analyzed in 48 monitoring
points (32 national monitoring stations and 16 monitoring points installed in the environs of stockbreeding
facilities and irrigation fields) were identical.
In 2007, the average content of nitrates in the groundwater was about 0.5–15.5 mg/l. The concentration of
nitrates in the groundwater exceeded 50 mg/l in 7 national
monitoring points and in 8 monitoring points of stockbreeding facilities as well as in 3 points of irrigation fields.
The concentration of nitrates in the groundwater
exceeded 50 mg/l in 10% of monitoring points during the
period of 2004–2007. The greater part (41%) of the monitoring points had concentrations of nitrates below 1 mg/l
The data of nitrates for the two periods – 2000–2003
and 2004–2007 – have been compared; the median value
have been calculated for the 48 monitoring stations in both
time intervals. The major part of the national monitoring
stations (47%) has revealed negligible trends of nitrate
concentration between -1 mg/l and 1 mg/l and 13% of
the stations has revealed an increase of nitrate content
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koncentracija labai padidėjo (daugiau kaip 5 mg/l)
13 proc. valstybinio monitoringo postų. Tačiau
gyvulininkystės kompleksuose ir laistymo laukuose
ryškus nitratų koncentracijos didėjimas buvo net
41 proc. stebėjimo postų ir tik 18 proc. postų nitratų
koncentracija išlieka stabili. O nitratų vidutinės koncentracijos mažėjimo tendencijos labai panašios tiek
monitoringo postuose, tiek gyvulininkystės kompleksuose ir buvo atitinkamai 23 proc. ir 24 proc.
Nitratų direktyvos tikslas – mažinti vandens taršą,
kurią sukelia nitratai, į požeminį vandenį patenkantys dėl žemės ūkio veiklos. Lietuvoje aplinkosaugos
priemonės, skirtos nitratams mažinti, dar diegiamos.
Todėl dviejų laikotarpių (2000–2003, 2004–2007)
analizė rodo tik esamą padėtį, o apie taikomų
priemonių veiksmingumą spręsti dar anksti. Prireiks
keleto metų, kol vandens kokybė pagerės dėl veiksmų
programų priemonių įgyvendinimo žemės ūkyje.

(> 5 mg/l). In the environs of stockbreeding facilities and
irrigation fields, increasing nitrate content has been found
in 41% of monitoring points and reducing content in
24% of the points.
The objective of the Nitrates Directive is to reduce water pollution caused by nitrates in the groundwater from
agricultural sources. The environmental measures for the
reduction of nitrates have been still under implementation
in Lithuania. The analysis of the two periods (2000–2003
and 2004–2007) reflects the state-of-the-art therefore it
is too early to make judgements about the effectiveness
of the applied measures. It will take a few years till the
quality of water improves due to the implementation of
measures provided for in the action programmes in the
field of agriculture.

Pav. Nitratų koncentracijos gruntiniame vandenyje kaita
2004–2007 metais
Fig. Changes of nitrate concentration in shallow groundwater in 2004–2007

Pav. Nitratų koncentracijos gruntiniame vandenyje kaita
2000–2003 metais ir 2004–2007 metais
Fig. Changes of nitrate concentration in shallow groundwater in 2000–2003 and 2004–2007

J. Kriukaitė,
Lithuanian Geological Survey
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Požeminio vandens išteklių aprobavimo įgyvendinimas
A. Šimkovič, Lietuvos geologijos tarnyba
Įgyvendinant Požeminio vandens išteklių įvertinimo
ir naudojimo geriamajam vandeniui tiekti 2007–2025
metų programą (Valstybės žinios. 2006, Nr. 66-2436;
Valstybės žinios. 2008, Nr. 104-3976) buvo kaupiama, sisteminama ir analizuojama Žemės gelmių
registro (toliau – ŽGR) Žemės gelmių išteklių dalyje registruotų požeminio vandens vandenviečių
informacija apie gavybą jose, išteklių aprobavimą,
sanitarines apsaugos zonas (toliau – SAZ) ir kt.
Apibendrinti duomenys teikiami Aplinkos ministerijai, regionų aplinkos apsaugos (RAA) departamentams, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai,
Lietuvos vandens tiekėjų asociacijai.
Įsigaliojus Ištirtų požeminio vandens (išskyrus
pramoninį) išteklių aprobavimo tvarkai (Valstybės
žinios. 2005, Nr. 106-3934), iki 2009 m. sausio 1 d.
turėjo būti įvertinti ir aprobuoti visų naudojamų ir
naujų įrengiamų vandenviečių, išgaunančių daugiau nei 10 m³ per parą gėlo geriamojo vandens,
požeminio vandens eksploataciniai ištekliai.
Dėl įvairių priežasčių (finansinių ir kt.) dauguma organizacijų, eksploatuojančių veikiančias
ir planuojančių naujas vandenvietes, šių išteklių
neaprobavo iki reikalauto termino. Neaprobuoti
76 proc. ŽGR įregistruotų vandenviečių, išgaunančių
daugiau nei 10 m³ per parą vandens, ištekliai (žr. pav.).
Lietuvos geologijos tarnyba neprieštaravo vandenvietes naudojančių įmonių rašytiniems prašymams
atidėti požeminio vandens išteklių aprobavimą.
Pagal prašymuose pateiktus ir su atitinkamu RAA
departamentu suderintus darbų atlikimo planus
terminai nukelti 103 vandenvietėms, tai sudaro
apie 9 proc. ŽGR įregistruotų vandenviečių, kurių
vandens ištekliai neaprobuoti. 2008 metais buvo
aprobuoti 124 gėlo geriamojo vandens vandenviečių
požeminio vandens ištekliai. Iš viso šalyje aprobuoti
248 vandenviečių gėlo geriamojo vandens ištekliai
(žr. pav). Patvirtintų vandens atsargų kiekis sudaro
2057 tūkst. m³ per parą.
Vadovaujantis Lietuvos higienos normos
HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų
nustatymas ir priežiūra“ reikalavimais (Valstybės
žinios. 2006, Nr. 81-3217) rengiamas SAZ nustatymo
projektas yra sudedamoji eksploatacinių išteklių
įvertinimo ataskaitos dalis. SAZ nustatytos 481
vandenvietei (žr. pav.), iš jų 132 vandenvietėms –

32

Implementation of groundwater
resources approval
The information about the registered waterworks – the data
on groundwater extraction, approval of resources, sanitary
protection zones, etc. – has been collected, systematized
and analyzed within the frame of the “Programme of the
evaluation and use of groundwater resources for drinking
water supply for 2007–2025”.
When “The approval order of explored groundwater resources (except industrial)” came into force, the
groundwater safe yield of every waterworks extracting
more than 10 m3/day of fresh drinking water had to be
evaluated and approved by 01.01.2009. These resources
had not been approved until the required term in 76% of
the registered waterworks. The terms of approval for 9%
(103) of waterworks were rescheduled. In 2008, fresh water
resources were approved for 124 waterworks. So far, the
safe yield has been approved for the total of 248 waterworks
(Fig.). The total safe yield of approved resources amounts
to 2057 thousand m3/day.
Sanitary protection zones have been established in
481 waterworks (in 2008, in 132). Eighty three registered
waterworks extract less than 10 m3/day, 45 of them are
in a bad state whereas the data about the groundwater
extraction in 200 waterworks are lacking.

A. Šimkovič,
Lithuanian Geological Survey
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2008 metais. Šiaulių I (Lepšių), Šiaulių II (Birutės),
Lapių ir „Žemaitijos pieno“ gėlo geriamojo vandens
vandenvietėms SAZ įregistruotos ir įsteigtos kaip tai
numatyta HN 44:2006 35 ir 36 punktuose.

ŽGR įregistruotų vandenviečių, kuriose vandens
gavyba nesiekia 10 m³ per parą, yra 83, nenaudojamos būklės – 45, duomenų apie gavybą trūksta iš
beveik 200 telkinių.

Pav. Požeminio vandens telkiniai, jų išteklių aprobavimas ir sanitarinės apsaugos zonos (SAZ)

Fig. Waterworks for groundwater supply, approval of
resources and sanitary protection zones

Požeminio vandens rizikos telkinių vertinimas
K. Kadūnas, R. Giedraitis, J. Arustienė, D. Radzevičienė, Lietuvos geologijos tarnyba

2006 metų gruodžio 12 dieną buvo priimta Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/118/EB dėl
požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir būklės
blogėjimo (GVD). Direktyvoje nustatytos požeminio
vandens taršos prevencijos ir kontrolės priemonės:
• geros požeminio vandens cheminės būklės 		
vertinimo kriterijai;
• reikšmingos ir nuolat didėjančios tendencijos ir jų
mažinimo pradinių taškų apibrėžimo kriterijai.
Šia direktyva taip pat papildytos teršalų patekimo į požeminį vandenį prevencijos ir ribojimo
nuostatos, jau nustatytos direktyvoje 2000/60/EB,
siekiant užkirsti kelią blogėti visų požeminio vandens
telkinių būklei. Kitas svarbus požeminio vandens

Characterization of groundwater
bodies at risk
The new Groundwater Directive (GWD) was adopted in
2006. It establishes a regime which sets groundwater water
quality standards and introduces measures to prevent or
limit inputs of pollutants into groundwater. The directive
establishes the quality criteria that take into account the
local characteristics and allows further improvements
to be made based on monitoring data and new scientific
knowledge. The directive thus represents a proportionate
and scientifically sound response to the requirements of
the Water Framework Directive as it relates to:
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išteklių apsaugos momentas yra tas, kad direktyvoje 2006/118/EB nustatyti bendri tokių teršiančių
medžiagų, kaip antai nitratai ir pesticidai taršos
normatyvai. Kitoms teršiančioms medžiagoms,
jų grupėms ar taršos rodikliams kiekviena šalis,
atsižvelgdama į fonines koncentracijas, turi nustatyti
ribines vertes bei parengti kriterijus, kuriais vadovaujantis turi būti išskiriami rizikos grupei priklausantys
požeminio vandens baseinai ir telkiniai, planuojamos
jų cheminės būklės gerinimo priemonės.
Vykdydama Aplinkos ministerijos pavedimą,
Lietuvos geologijos tarnyba apibūdino šalies požeminius vandenis ir pateikė Aplinkos apsaugos
agentūrai informaciją apie požeminio vandens
kiekybinę ir cheminę būklę. Tuo tikslu požeminio
vandens telkiniai sugrupuoti į stambesnius hidrogeologinius vienetus – požeminio vandens baseinus,
kurių ribose yra išsidėstę visi požeminio vandens
telkiniai (vandenvietės).
Atliekant gėlo požeminio vandens išteklių būklės
vertinimą baseininio valdymo tikslams, išskirta keletas baseinų, kuriuose dėl nepakankamo duomenų
kiekio 2005–2007 metais buvo vykdomas detalus
požeminio vandens būklės tyrimas, organizuojant
lauko darbus ir laboratorinius tyrimus. Tyrimai vyko
Suvalkijos (LT00403), Kėdainių–Dotnuvos (LT00103),
Joniškio (LT00102) požeminio vandens pabaseiniuose,
esančiuose gamtinių hidrocheminių anomalijų zonose ir viršutinio devono Stipinų požeminio vandens
baseine.
Vadovaujantis lauko darbų metu sukauptais
tyrimų rezultatais ir požeminio vandens monitoringo
duomenimis įvertinta foninė gruntinio ir gilesnių
vandeningųjų sluoksnių cheminė sudėtis, nustatyti
rizikos grupei priklausantys požeminio vandens
baseinai ir telkiniai (monitoringo taškai), sudarytas
jų sąrašas ir nustatytos ribinės teršiančių medžiagų
vertės. Apskaičiuojant ribines vertes ir apibūdinant
požeminio vandens būklę vadovautasi Europos
Komisijos darbo grupių parengtomis metodinėmis
rekomendacijomis „Groundwater Chemical Status
and Threshold Values“ ir „Groundwater Quantitative
Status. Status and Trends“.
Požeminio vandens cheminė būklė vertinta visų
požeminio vandens baseinų, pabaseinių ir / ar telkinių
ar požeminio vandens telkinių grupių, priskirtų
rizikos grupei, ir teršalų, kurie padeda tuo aspektu

• assessments of chemical status of groundwater and
• identification and reversal of significant and sustained
upward trends in pollutant concentrations.
Member States have to establish the standards (threshold values) by the end of 2008 at the most appropriate level
and take into account the local or regional conditions.
In 2005–2007, a detailed investigation of groundwater
bodies, previously characterized as being at risk, was carried out. These groundwater bodies are situated in areas of
hydrogeochemical anomalies of natural origin. Using the
data collected during the period of detailed investigations
and methodology described in Common Implementation
Strategy documents Groundwater Chemical Status and
Threshold Values and Groundwater Quantitative Status,
the further characterizations of groundwater bodies at risk
were finalized and threshold values for pollutants sulphate
and chloride were derived.
For four groundwater bodies, situated in the areas of
hydrogeochemical anomalies, the threshold values are: for
sulphate 500 mg/l and for chloride 350 mg/l. For other
groundwater bodies, delineated in Lithuania, the threshold values are equal to the values fixed in the Drinking
Water Standard.
The investigation of groundwater bodies leads to the
following final conclusions: the chemical and quantitative status of groundwater bodies of the country is rather
“good”. Four groundwater bodies, situated in areas of
hydrogeochemical anomalies has a “good” chemical status,
but in 29 monitoring points the threshold values are exceeded and operational monitoring, as part of the program
of prevention measures, is scheduled. The drinking water
quality problem in these areas should be solved in the line
of implementation of the Drinking water directive.

K. Kadūnas, R. Giedraitis, J. Arustienė,
D. Radzevičienė,
Lithuanian Geological Survey

„Status Compliance & Trends“Groundwater Chemical Status and Threshold Values. Working Group C – Groundwater, Activity WGC-2,. Interim Version, Nov 2007.
2
„Status compliance and trends“ Groundwater Quantitative Status. Status and Trends, Working Group C – Groundwater, Activity WGC-2, – Draft v 1.2, 03 September 2007.
1
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apibūdinti požeminio vandens telkinį ar telkinių
grupę. Be cheminės būklės vertinimo, buvo atliekama
teršiančių medžiagų trendų analizė.
Požeminio vandens rizikos pabaseiniai ir požeminio
vandens telkiniai, esantys gamtinių hidrocheminių
anomalijų zonose, kuriose pasireiškia mineralinio
vandens intruzijos, vertinti pagal schemoje nurodytą
principą.
Apibendrinus atliktą požeminio vandens rizikos
telkinių vertinimą, pasiūlyta spūdinio vandens
cheminę būklę Lietuvoje vertinti vadovaujantis
geriamojo vandens kokybės kriterijais (Lietuvos
higienos norma HN 24:2003). Dviem probleminiams hidrocheminiams rodikliams – chloridams
ir sulfatams gamtinių hidrocheminių anomalijų

zonose dėl padidėjusios mineralizacijos vandens
intruzijos siūlomos atitinkamai 350 mg/l ir 500 mg/l
ribinės vertės. Kitiems vandens kokybės komponentams ribinių verčių nustatyti nereikia, nes jos
neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2003
reglamentuojamų koncentracijų.
Nustatyta, kad požeminio vandens cheminė
ir kiekybinė būklė šalyje yra gera, tačiau pirmiau
įvardyti požeminio vandens baseinai priskirtini
rizikos grupei. Juose net 60-yje požeminio vandens
telkinių (vandenvietėse) teršiančių medžiagų (Cl
ir SO4) koncentracija vandenyje viršija PVKN, 29
telkiniuose – apskaičiuotas RV. Šiuose telkiniuose
numatoma vykdyti prevencinį požeminio vandens
monitoringą.

Pav. Gamtinėse hidrocheminėse anomalijose (mineralinio vandens intruzijos) esančių požeminio vandens
baseinų cheminės būklės vertinimo schema

Fig. Evaluation chart of chemical status of groundwater
bodies within natural chemical anomalies (intrusions of
mineral water)
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„eVanduo“ – daugiakalbė internetinė apsikeitimo hidrogeologiniais duomenimis sistema
J. Arustienė, Lietuvos geologijos tarnyba
Bendros apsikeitimo hidrogeologiniais duomenimis sistemos poreikis ypač išryškėjo, kai Europos
Sąjungai priklausančios šalys, vykdydamos Bendrosios vandenų politikos direktyvos reikalavimus,
išskyrė tarptautinius paviršinio ir požeminio vandens
baseinus, kuriems efektyviai valdyti būtini kitų šalių
hidrogeologiniai duomenys. Tačiau hidrogeologiniai
duomenys dažniausiai yra saugomi nesusijusiose
šalių ir organizacijų duomenų bazėse, yra pasiekiami
tik vietos vartotojams, sunkiai palyginami.
2008 metais baigtas tarptautinis projektas „eVanduo“ (eWater) buvo skirtas sukurti daugiakalbę
informacinę apsikeitimo hidrogeologiniais duomenimis sistemą. Projekto vykdymą koordinavo
Nyderlandų geologijos tarnyba (TNO), jame dalyvavo 12 Europos šalių (1 pav.) geologijos tarnybos,
iš jų ir Lietuvos, ir trys komercinės kompanijos, iš
jų – UAB „Informacinės technologijos“ iš Lietuvos.
Projektą iš dalies finansavo EK „eContentplus“
programa.
Pagrindinis šio projekto tikslas – padidinti
požeminio vandens erdvinės informacijos prieinamumą ir naudojimą tarptautiniu mastu. Tam
tikslui buvo sukurtas web GIS portalas (www.
ewater.eu). Interneto portalas yra skirtas tiek pačiai
Europos Komisijai, tiek nacionalinėms valstybės
institucijoms, vandens tiekėjams, konsultacinėms
ir draudimo kompanijoms, planavimo ir kontrolės
organizacijoms.
Portalą sudaro dvi pagrindinės dalys: metaduomenų
katalogas ir interaktyvus žemėlapis, kur vykdoma
duomenų – monitoringo ir eksploatacinių gręžinių
bei tyrimų juose – paieška ir jų vizualizavimas. Abi
dalys sukurtos naudojant atviro kodo programas –
metaduomenų katalogas naudojant Geonetwork
programą, o interaktyvus žemėlapis – MapBuilder.
Vykdant projektą „eVanduo“ buvo sukurti papildomi produktai: hidrogeologinių žemėlapių ir
modelių inventorizacija; „eVanduo & eŽemė“ daugiakalbis internetinis žodynas; „eVandens“ programų
parsisiuntimas ir programa „Mobilus eVanduo“.
Išskirtiniai „eVanduo“ sistemos bruožai yra šie:
• Interneto portalas naudojamas kaip pradžios
taškas dalyvaujančių ES šalių hidrogeologiniams
duomenims pateikti.
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eWater – multilingual cross-border
access to groundwater databases
The demand for common hydrogeological data exchange
system especially has become clear, after recent delineation
of water bodies in Europe, complying with the requirements of Water Framework Directive. Effective management of international river basins requires high quality
hydrogeological data from the neighbouring countries. Yet
usually, the hydrogeological data across the borders form
separated uncorrelated and not interoperable data sets.
International project eWater accomplished in 2008
was aimed at developing multilingual internet system,
providing access to hydrogeological measurement data.
The project involved twelve European geological surveys
including the Lithuanian Geological Survey and three
commercial data service companies, including LTD
“Informacinės technologijos”. The project was co-financed
by EC eContentplus pragramme.

1 pav. Projekto „eVanduo“ šalys dalyvės
Fig. 1. State members of the project eWater

The project has developed a web GIS portal, which is
meant for EC itself, national and river basin water authorities, water suppliers, consultant companies, planning and
controlling organizations.
The eWater system has service distributed structure
and includes several logical elements. The central web
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• Naudodamas daugiakalbes vartotojo aplinkas
naudotojas gali peržiūrėti hidrogeologinius duomenis ir žemėlapius įvairiomis ES kalbomis.
• Nors nacionalinės duomenų bazės, kur saugomi
duomenys, turi skirtingą struktūrą, ši sistema pateikia vienodas duomenų imtis iš skirtingų šalių bendru
duomenų apsikeitimo formatu.
• Programa „Mobilus eVanduo“ leidžia specialistams pasiekti hidrogeologinius duomenis lauko
sąlygomis, naudojant nešiojamus kompiuterius,
prijungtus prie GPS.
• Kadangi „eVanduo“ architektūra atitinka
INSPIRE direktyvos reikalavimus, nauji duomenų
teikėjai gali teikti savo duomenis naudodami šią
sistemą. Maža to, apsikeitimo erdviniais duomenimis infrastruktūra, sukurta „eVanduo“ projekte, gali
būti naudojama kitose tarptautinėse aplikacijose.

portal is the focal point for the hydrogeological data dissemination. The portal includes two main components:
the metadata catalogue and the GIS viewer, allowing data
finding and visualization. Both components were built
by means of open source software. Geonetwork was used
for metadata catalogue and MapBuilder for the web GIS
viewer. Internet portal also provides links to the products
developed within eWater project: Inventory of Hydrogeological Maps and Models; eWater & eEarth multilingual
on-line dictionary; eWater software downloads and eWater
Mobile application.
The distinguishable features of eWater system are:
• The web system portal serves as focal point for presentation of the hydrogeological data from the participating
EU countries.
• A user can display well data and hydrogeological
maps in several EU languages via multilingual interfaces.
• The system delivers similar data sets from various
countries in a common data delivery format even though
national databases, containing the data, have different
structures.
• The eWater-Mobile application enables specialists to
access ground water data in the field by means of a mobile
handheld computer, connected to GPS.
• Since eWater architecture complies with INSPIRE
Directive policy, new data suppliers are also able to
distribute their data via
the system. Moreover, the
spatial hydrogeological data
infrastructure, developed
within the eWater project,
can be used by other international applications.
J. Arustienė,
Lithuanian Geological
Survey

2 pav. „eVanduo“ metaduomenų katalogas, interaktyvus
žemėlapis ir duomenų pateikimas

Fig. 2. eWater metadata catalogue, interactive map and
data presentation
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Lietuvos geologijos muziejaus 2008 metų veiklos rezultatai
I. Norvaišas, V. Puronas, Lietuvos geologijos muziejus
Lietuvos geologijos muziejus (LGM) įsteigtas 2000
metais. Jo bazė – Geologijos ir geografijos instituto
kerno saugykla ir jos muziejinės ekspozicijos Vievyje
(Elektrėnų s-bė). Steigėjas (nuo 2007 m. sausio 1 d.) –
Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.
Muziejus yra valstybės biudžetinė įstaiga, valstybinis
žinybinis muziejus, kurio tikslas – teikti visuomenei gausią geologinę medžiagą apie krašto Žemės
gelmių sandarą, sudėtį, naudingąsias iškasenas ir
paleogeografinę raidą.

Lithuanian Geological Museum
Lithuanian Geological Museum (LGM) was established in
2000 on the base of the drill-core storage and the museum
expositions of the Institute of Geology and Geography in
Vievis (Elektrėnai Municipality). The Lithuanian Geological
Survey under the Ministry of Environment is the founder
of the Museum (from 1 January 2007). The museum is a
state budgetary institution, a departmental State Museum,
which aims to provide for the public rich geological materials

Riedulių ekspozicija
The exposition of boulders

Kerno saugykla
The drill-core storage

Dabar muziejuje yra sudaryta keletas ekspozicijų:
1. 4 ha plote išdėstyta Lietuvos lauko riedulių
mokslinė ekspozicija. Ją sudaro beveik 600
riedulių (iki 5–7 m3 tūrio), sugrupuotų pagal
kilmę, sudėtį ir t. t. Be to, atskira ekspozicija
muziejaus patalpose yra šių riedulių skelčių
gludiniai.
2. Lietuvos geologų mokyklos puoselėtojo akademiko Juozo Dalinkevičiaus (1893–1980)
memorialinė ekspozicija.
3. Lietuvos ir Baltijos šalių naudingųjų iškasenų
ekspozicija.
4. Lietuvos kvartero ekspozicija.
5. A. Žukelio (1899–1977) paleontologinio rinkinio ekspozicija.
Be to, muziejuje veikia kerno saugykla, kurioje
saugomas 1135 gręžinių (daugiausiai išgręžtų Lietuvos teritorijoje) kernas. Galima teigti, kad tai
yra Lietuvos nacionalinis turtas, kurio vertė šios
dienos atliekamų gręžimo darbų kainomis – apie
600 milijonų litų. Iš viso 22 989 dėžėse saugoma
139 833,9 m kerno (127 557,6 m – kerno saugyklos
pastate, 12 276,3 m – laikino saugojimo pašiūrėse, t. y.
tiek dar liko nesutvarkyto). Taip pat kaupiami Lietuvos geologų asmeniniai archyvai ir didelis geologinių
pavyzdžių rinkinių fondas.
Muziejaus ekspozicijos, kerno ir kitų rinkinių
fondai naudojami vykdant įvairias Lietuvos valsty-
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on the structure and composition of country’s subsurface,
minerals as well as palaeogeographical history.
Currently, the museum is a series of expositions:
1. In an area of 4 ha, the Lithuanian boulder scientific
field exposition is displayed. It consists of nearly
600 boulders (up to 5–7 m3 of volume), grouped
according to origin, composition, etc. In addition,
a separate exposition inside the museum consists of
the polished pieces of the same boulders.
2. A memorial exposition of famous Lithuanian geologist,
academician Juozas Dalinkevičius (1893–1980).
3. The exposition of minerals of Lithuania and the
Baltic States.
4. The exposition of Lithuanian Quaternary.
5. The exposition of A. Žukelis’ (1899–1977) palaeontological collection.
In addition, the museum operates drill-core storage,
in which cores (140 km of total length) from 1 135 wells
(drilled mainly in the territory of Lithuania) are stored.
The storage can be regarded as a Lithuanian national asset
whose value at today’s drilling cost is about 600 million Lt.
It also stores the personal archives of famous Lithuanian
geologists and a large collection of geological specimens.
Museum expositions, funds of drill-core and other
collections are used in the various Lithuanian state and international scientific programs, during training of various
professionals and scientists, as well as in the tours, during
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bines ir tarptautines mokslo programas, rengiant
įvairių profesijų specialistus ir mokslininkus, taip pat
priimant ekskursijas, kurių metu supažindinama su
krašto geologijos ypatumais ir žemės gelmių turtais,
su pastarųjų metų aplinkos apsaugos problemomis.
Kadangi dabar pagrindinė LGM problema yra
nepritaikytos šiuolaikinėms ekspozicijoms ir dirbti
muziejaus patalpos, svarbiausias 2008 metų darbas
buvo iš valstybės investicijų programos lėšų parengti
muziejaus pastato rekonstrukcijos techninį projektą.
2008 metais sutvarkytas 11 gręžinių kernas (307
dėžės – 2035,1 m kerno; metražas patikslintas po
kerno revizijos).

which visitors are being introduced with the country’s geology and with the recent environmental problems.
As the museum premises unsuitable for the modern
exposition and operation for some time have been the main
problem of the LGM, the priority task for 2008 was to develop
a technical project of the museum building reconstruction.
In 2008, the core of 11 wells was revised (the core
2035.1 m in length is stored in 307 boxes; the length of the
core was specified after revision). The information about 6
new wells was entered into computerized database of the
core stored in the drill-core storage (containing data on the
total of 1 135 boreholes) and 12 core documentation files
were supplemented with drawn lithological columns.
Rekonstruoto muziejaus
pastato fasadas (iš techninio
projekto)
Facade of the reconstructed
museum building (from the
technical project)

LGM saugomo gręžinių kerno kompiuterinėje
duomenų bazėje po kerno revizijos patikslinta informacija apie 11 gręžinių ir įvesta nauja 6 gręžinių
informacija (iš viso yra duomenys apie 1135 gręžinius);
12-os gręžinių kerno dokumentacijos bylos papildytos
nubraižytomis gręžinių litologinėmis kolonėlėmis.
Pateiktas peržiūrai ir tyriniams paimti 56 gręžinių
kernas (453 dėžės – 2832,5 m kerno), juo pasinaudojo
25 lankytojai: Lietuvos geologijos tarnybos, UAB
„Geoterma“ specialistai, Vilniaus universiteto, Geologijos ir geografijos instituto mokslininkai ir doktorantai bei kartu su jais atvykę lankytojai iš užsienio
šalių (Danijos, Estijos). Taip pat dviejų gręžinių kerną
apžiūrėjo tarptautinės geotermijos konferencijos
ENGINE dalyvių ekskursija (apie 50 žmonių).
Toliau buvo tvarkomi ir inventorizuojami geologiniai rinkiniai (iš viso 6222 eksponatai): iš Varėnos
ploto gręžinių paimtų tyrinių (spektrinių, fizinių
parametrinių, granuliometrinių) likučiai, V. Narbuto
iš įvairių gręžinių surinkti devono uolienų pavyzdžiai,
M. Repečkos iš Nidos–Klaipėdos II objekto akvatorijos
atrinkti mėginiai.
Priimta saugoti archyvinė medžiaga iš geologo
P. Kapustinsko (11 vnt. rankraščių aplankų), papildytas
S. Žeibos asmeninis archyvas (1265 vnt. eksponatų).
Aptarnautos 38 organizuotos ekskursijos – iš viso
927 lankytojai. Iš jų 749 moksleiviai, 102 studentai
bei 38 kiti lankytojai. Surengtos teminės pratybos
Vilniaus kolegijos cheminės analizės technologijos ir Vilniaus pedagoginio universiteto gamtos
specialybių studentams.

Drill-core from 56 wells (2832.5 m of core in 453
boxes) was lent to 25 visitors for review and sampling: specialists from Lithuanian Geological Survey, Ltd Geoterma,
scientists and PhD students from Vilnius University,
Institute of Geology and Geography, and visitors from
foreign countries (Denmark, Estonia).
The geological collections (a total of 6 222 exhibits)
were further processed and inventoried.
The Museum served 38 organized tours: a total of 927
visitors (including 749 high school students, 102 undergraduate students, and 38 other visitors). Thematic sessions for students from Vilnius College of Technology and
Vilnius Pedagogical University have been organized.
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Karsto grėsmės Biržų krašto pastatams vertinimas
V. Marcinkevičius, V. Mikulėnas, Lietuvos geologijos tarnyba
Nuo 2004 metų Biržų mieste ir rajone pradėta kryptingai tirti suaktyvėjusio karstinio proceso paveiktus
pastatus gyventojų namų valdose, transporto kelių
ruožus, kurių inžinerinės geologinės sąlygos dėl
karsto sudėtingos. Iki 2008 metų pabaigos buvo
ištirtos 22 gyventojų namų valdos ir jose esantys
pastatai bei trys kelių ruožai.
Suaktyvėjęs karstas (naujai atsirandančios įslūgos,
įsmukos, įgriuvos ir kt.) kelia realų pavojų pastatams,
keliams, komunikacijoms. Pastatų sienose ir pamatuose atsiranda platėjantys plyšiai nuo kelių milimetrų
iki kelių centimetrų pločio, pastatai deformuojasi ir
kartais pasvyra (1 pav.). Karstinius ir karstinius sufozinius procesus, vykstančius pamatų pagrinduose,
dar pagreitina nesutvarkyta lietaus kanalizacija ir iš
lietvamzdžių į karstinę storymę patenkantis agresyvus gipsui vanduo. Pastatai karstines deformacijas
patiria ir dėl to, kad jų konstrukcija nepritaikyta netolygiems nuosėdžiams. Dažniausiai deformuojasi tie
pastatai, kuriuos statant prieš tai nebuvo atlikti detalūs
inžineriniai geologiniai tyrimai. Didžiausią pavojų
pastatams kelia karstinės įgriuvos, atsiveriančios po
jų pamatais arba šalia jų.
Karstinių reiškinių deformuotų pastatų gelbėjimas – sudėtingas darbas, jam reikia daug lėšų.
Dažniausiai sustiprinamos sienų konstrukcijos ir
pamatai. Prieš statant naujus pastatus būtina atlikti
inžinerinius geologinius tyrimus vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.03:2004 nuostatomis. Statybos Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone
patirtis rodo, kad, norint sustiprinti pastatų erdvinį
standumą, reikia įrengti standžius juostinius arba
juostinius kryžminius pamatus, o mūro sienas sutvirtinti armuotomis siūlėmis arba gelžbetoninėmis
juostomis po visu sienų perimetru. Aplink pastatą
reikia įrengti nuogrindą, kad lietaus vanduo greitai
nutekėtų nuo pastatų į šalį ir nepatektų po pamatais –
dėl to gali suaktyvėti karstiniai ir karstiniai sufoziniai
procesai. Be to, turi būti užtikrintas vandentiekio ir
kanalizacijos vamzdžių sandarumas.
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės Biržų
ir Pasvalio miestų inžinerinių geologinių sąlygų
įvertinimo ir suaktyvėjusio karstinio proceso Biržų
rajone inžinerinių geologinių tyrimų 2007–2010 metų
programą (Valstybės žinios. 2006, Nr. 115-4377)
2007–2008 metais LGT specialistai ištyrė septynias
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Evaluation of the degree of karst
hazard to buildings in the Biržai
District
In 2008, investigations within the project “Geological
investigations of affected areas by karst process in Biržai
District” were continued. Karst hazard for four housing
units in the Biržai District and three units in the Biržai
city area have been reported after engineering geological
investigations of substructures of buildings. Based on
these reports, the Municipality of Biržai makes decisions
about safe use of buildings. Twenty two housing units and
three road sections have been investigated since 2004.
According to the subdivision scheme of the North
Lithuanian karst region, these areas are characterized as
very unstable and unstable with respect to the probability
of karst sinkhole appearance in one square kilometre per
year. Compilation of electric tomographic profiles, drilling, hydrogeological observations, sampling of soils and
rocks for laboratory analysis, description of deformations
of buildings and surface karst phenomena as well as field
trips for identification of sinkholes had been accomplished

1 pav. Pasviręs pastatas Biržuose, Gedimino gatvėje
(V. Mikulėno nuotr.)
Fig. 1. A leaning building in Biržai, Gediminas Street (photo
by V. Mikulėnas)

by the end of 2008. Reports on these detailed engineering
geological investigations provided conclusions that housing units in the Biržai city area are most strongly affected
by the hazard of karst. A specific geological structure is
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Biržų miesto ir rajono savivaldybės gyventojų namų
valdas (pagal Biržų savivaldybės administracijos
pateiktą sąrašą), labiausiai paveiktas suaktyvėjusio
karstinio proceso. Išgręžus gręžinius, atlikus sekliosios geofizikos (2 pav.), kūgio spraudos bei hidrogeologinius tyrimus gręžiniuose, buvo išaiškinta
geologinė sandara, įvertintos inžinerinį geologinį
pjūvį sudarančių gruntų bei uolienų fizikinės ir
mechaninės savybės, požeminio vandens agresyvumas gipsui ir betonui, įvertinta karsto grėsmė
statiniams ir pateikta tolesnio pastatų normalaus
naudojimo pasiūlymų.

responsible for complicated engineering-geological conditions: deposits of karst origin (dolomite flour; thickness varies from 2.0–3.5 m to 10 m) 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. Pasvalys Beds 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
recent drillings were up to 2.5 m in height.

2 pav. Biržų r. Latveliškio k. esančios namų valdos geoelektrinis pjūvis ir gręžinio Nr. 41861 kolonėlė

Fig. 2. Section of electric tomographic profile including
section of borehole No. 41861 in the Latveliškis Village
of Biržai district (after R. Šečkus, 2007)

Horizontalios linijos žymi geologinių sluoksnių ribas pagal
gręžinio duomenis; sutrumpinimai raidėmis reiškia: Q – kvartero nuogulos; D3t–Q – karstinės nuogulos; D3tkd – Tatulos
svitos Kirdonių sluoksniai; D3tps – Tatulos svitos Pasvalio
sluoksniai; D3 kp – Kupiškio svita (sudarė R. Šečkus, 2007)

Tirtieji objektai patenka į Šiaurės Lietuvos karstinio
rajono labai nepastovius ir nepastovius dėl karsto
plotus; čia per šimtą metų 1 kv. km plote gali atsirasti
10 karstinių įgriuvų. Atlikus tyrimus buvo nustatyta,
kad Biržų mieste esančių namų valdų geologiniam
pjūviui būdinga iki 10–16 m storio kvartero danga, po
kuria slūgso nuo 2,0–3,5 m iki 10 m storio karstinės
nuogulos – dolomitiniai miltai. Giliau slūgsančių
Tatulos svitos uolienų storis 14–29 metrai. Karstinės
tuštumos aptiktos Tatulos svitos apatinėje dalyje,
Pasvalio sluoksnių gipsingose uolienose. Jų suminis
aukštis kinta nuo 1,3–2,2 m iki 6,2 metro. Biržų rajone,
Latveliškyje, Daumėnuose, Kirdonyse tirtų valdų geologiniame pjūvyje kvartero nuogulų storis – nuo 2,0–
3,5 m iki 6–7 m, karstinių nuogulų – 3,6–6 m, Tatulos

These investigations contribute to evaluation of engineering geological conditions of the mentioned areas
and the degree of possible hazard of karst processes to
housing units.
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svitos uolienų storis – 23–28,5 m, o aptiktų karstinių
tuštumų suminis aukštis kinta nuo 0,3–0,4 m iki
1,9 metro. Visose tirtose valdose Kirdonių sluoksnių,
kuriuos sudaro domeritas, storis 4–7 metrai. Vietomis
po kvartero danga aptikta iki 1,5 m storio Įstro svitos
dolomito. Pasvalio sluoksnių storis kinta nuo 6,5 m iki
26,5 metro. Apatinėje pjūvio dalyje slūgso viršutinio
devono Kupiškio svitos dolomitas.
Sudėtingiausios dėl karsto inžinerinės geologinės
sąlygos yra Biržų mieste esančių namų valdų
(3 pav.). Čia po kvartero nuogulomis slūgso lengvai išplaunamos ir besideformuojančios karstinės

nuogulos, dažniausiai – dolomitiniai miltai. Po jais
slūgso karstėjančios Tatulos svitos Pasvalio sluoksnių
gipsingos karstėjančios uolienos, kuriose aptinkama
iki 2,5 m aukščio karstinių tuštumų, dėl kurių gali atsiverti karstinės įgriuvos. Tačiau šias tuštumas kol kas
sąlygiškai patikimai dengia nesukarstėjęs Kirdonių
domerito sluoksnis ir įgriuvų tikimybė yra maža.
Norint nustatyti tikslų karstinių tuštumų aukštį ir
skersmenį, reikia specialios geofizinės įrangos. Žinant
šiuos tuštumų matmenis galima apskaičiuoti tuštumos
kritinį spindulį ir skliauto laikomąją gebą bei įvertinti
karsto grėsmės laipsnį konkrečioje vietoje.

3 pav. Gyvenamojo namo
Biržų m. Pavalio g. pagrindo
inžinerinis geologinis pjūvis
(sudarė S. Stankevičiūtė,
2008)
Fig. 3. Engineering geological
section under a living house
substructure in Biržai, Pavalys Str. (after S. Stankevičiūtė,
2008)
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Karstinio proceso intensyvumas 2008 metais
J. Taminskas, Geologijos ir geografijos institutas

Karstinio rajono požeminio ir paviršinio vandens
monitoringą nuo 1994 metų atlieka Geologijos ir
geografijos instituto Klimato ir vandens sistemų
skyrius pagal sutartį su Lietuvos geologijos tarnyba.
Anksčiau, 1963−1980 metais, šiuos tyrimus vykdė
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Monitoringas
atliekamas Tatulos upės baseine (Mūšos dešinysis
intakas).
Vienas iš svarbiausių karstinių reiškinių atsiradimą spartinančių veiksnių yra tirpių uolienų
cheminės denudacijos greitis. Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone dėl sparčios paviršinio ir požeminio
vandens apykaitos yra intensyviai tirpinamos gipsingos uolienos. Ištirpusį gipsą upių vanduo išneša
į Lielupę. Intensyvi gipso cheminė denudacija ypač
grėsminga tose karstinio rajono vietose, kur yra
plona (iki 10 m) danga virš tirpių viršutinio devono
gipsingų uolienų ir natūraliai ar dėl technogeninės
veiklos keičiasi vandens apytakos sąlygos. Čia
sparčiai didėja senos ir formuojasi naujos karstinės
tuštumos, atsiveria karstinės įgriuvos, deformuojasi
pastatai, pažeidžiami inžineriniai tinklai ir kt.
Gipso denudaciją daugiausiai lemia vandens
balansas, kurio kaita labiausiai priklauso nuo meteorologinių sąlygų, daugiausiai nuo kritulių kiekio
ir vandens garavimo intensyvumo. Atkreiptinas
dėmesys, kad pastaraisiais metais pasikeitė metinis
nuotėkio pasiskirstymas – beveik nebėra žiemos
minimalaus nuotėkio. Šis pasikeitimas, matyt, keičia
vandens apytakos sąlygas ir turi įtakos didėjančiai
gipso denudacijai.
Nustatyta, kad Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone glaudžiausias yra išmatuoto metinio karstinių
upių nuotėkio ir dvejų paskutinių metų vidutinio metinio kritulių kiekio ryšys. Kai ilgą laiką
atmosferinių kritulių būna mažai, karstinio rajono
upių nuotėkis į tai sureaguoja pavėluotai. Dėl klimato kaitos matomas metinio kritulių kiekio didėjimo
trendas turėtų lemti ir nuotėkio bei gipso cheminės
denudacijos didėjimą.
1994−2000 metais, palyginti su 1962−1979 metais,
gipso denudacijos greitis buvo apie 30 proc. didesnis.
Matyt, kad tai labiausiai skatino klimato kaita,
lemianti meteorologines sąlygas ir karstinio regiono
vandens balansą. Ypač ryškus gipso denudacijos
greičio padidėjimas yra nuo 1978 metų (pav.).

Intensity of karst denudation in
2008
Ground and surface water monitoring has been implemented by the Geological Survey of Lithuania together with
the Department of Climate and Water System Research
of the Institute of Geology and Geography since 1994. In
1963−1980 these investigations were carried out by the
Lithuanian Hydrometeorological Service. Monitoring is
implemented in the Basin of Tatula River (the right tributary of Mūša River).
The rate of chemical denudation of rocks is one of the
main factors accelerating origination of karst phenomenon. Intensive solution of gypsum rocks due to rapid
surface and groundwater exchange is observed in the
North Lithuanian karst region. Dissolved gypsum is being washed out to the Lielupė River. Intensive gypsum
denudation especially is hazardous in areas with a thin
cover overlying the Upper Devonian rocks and areas
where water exchange conditions have been changed by
natural or anthropogenic conditions. Old karst cavities are
increasing in size and new cavities and sinkholes develop
inflicting damage to buildings and communication nets.
During the period of 1994–2000, the rate of gypsum
chemical denudation was by about 30 % higher than in
1962–1979. This has been predetermined mainly by climate
change which, in its turn, predetermined weather conditions and water balance of the region. Especially rapid
denudation rates have been observed since 1978 (Fig.)
The intensity of gypsum chemical denudation remains high in the 21st century. However in 2006, due
to especially low run-off, gypsum chemical denudation
significantly decreased and only was 85 m³/km². In 2007
and 2008, the rates gypsum chemical denudation were
accordingly 136 m³/km² and up to 142 m³/km².
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Pav. Gipso cheminės denudacijos intensyvumo
(m³/km² per metus) kaita Tatulos upės baseine
1963–2008 metais
Fig. Fluctuations of karst denudation intensity
(m³/km²per year) in the Tatula River Basin in
1963–2008

Gipso cheminės denudacijos intensyvumas išlieka
didelis ir XXI amžiuje. Tačiau 2006 metais dėl ypač
mažo nuotėkio gipso cheminė denudacija gerokai
sumažėjo ir Tatulos upės baseine ji siekė tik 85 m³/km².
2007 metais gipso cheminė denudacija šiame baseine
buvo artima vidurkinei 136 m³/km², o 2008 metais −
taip pat buvo artima vidurkinei (iki 142 m³/km²).

Ūkio subjektų – potencialių teršėjų ekogeologiniai
tyrimai ir požeminio vandens monitoringas
R. Radienė, J. Arustienė, Lietuvos geologijos tarnyba
Pavienių, labiausiai užterštų ir požeminio vandens
šaltiniams pavojingų teritorijų tyrimas ir vertinimas
Lietuvoje jau vyksta apie du dešimtmečius, tačiau
laikotarpį nuo 2000-ųjų ir ypač 2008-uosius galima
laikyti suaktyvėjimo etapu. Šiuo laikotarpiu buvo
patobulinta Ūkio subjektų požeminio vandens
monitoringo vykdymo tvarka (Valstybės žinios. 2003,
Nr. 101-4578) bei sukurta potencialių teršimo vietų
ekogeologinio tyrimo bei užterštų teritorijų tvarkymo
teisinė bazė (Ekogeologinių tyrimų reglamentas
(Valstybės žinios. 2008, Nr. 71-2759), Cheminėmis
medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos
apsaugos reikalavimai (Valstybės žinios. 2008, Nr. 531987)). Sustiprinus teisinę bazę, intensyviai kuriamos
ūkio subjektų požeminio vandens monitoringo
sistemos ir vykdomas monitoringas, atliekami potencialiai užterštų teritorijų ekogeologiniai tyrimai,
potencialių taršos židinių inventorizacija, valymo ir
taršos apribojimo darbai.
2008-aisiais buvo atlikti 44 ekogeologiniai tyrimai – 36 preliminarūs ekogeologiniai tyrimai, keturi
detalūs ekogeologiniai tyrimai ir keturių užterštų
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Ecogeological investigations and
groundwater monitoring in potentially polluted sites
Research and evaluation of individual, the most contaminated, water and groundwater sites in hazardous areas
has been performed already for a few decades in Lithuania.
This kind of research was especially active in the period
from 2000 and 2008. During this time frame, the rules for
execution of groundwater monitoring by economic entities
where amended (Valstybės žinios. 2003, Nr. 101-4578) and
a legal framework for ecogeological investigation of potential pollution sites and management of contaminated land
(Regulation on Environmental (Ecogeological) (Valstybės
žinios. 2008, Nr. 71-2759) as well as environmental requirements for management of sites contaminated by chemical
substances (Valstybės žinios. 2008, Nr. 53-1987) were
elaborated. Creation of groundwater monitoring systems for
economic entities rapidly developed after strengthening of
the legal framework. The monitoring itself was started and
ecogeological investigation of the potentially contaminated
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teritorijų tvarkymo darbai. Daugiausiai buvo atlikta preliminarių ekogeologinių tyrimų, nes tai
pirmas žingsnis siekiant išsiaiškinti, ar teritorija
yra užteršta ir kokios aplinkosaugos priemonės joje
taikytinos. Devyniose užterštose teritorijose atlikus
preliminarius ekogeologinius tyrimus buvo rekomenduota vykdyti detalius ekogeologinius tyrimus,
trims teritorijoms, kuriose nustatyta akivaizdi tarša,
rekomenduota atlikti papildomus tyrimus ir nedelsiant pradėti teritorijos tvarkymo darbus.
Analizuojant potencialiai užterštų objektų tyrimo
ataskaitas matyti, kad dažniausiai tiriami objektai
yra degalinės, kuro bazės, įmonių teritorijos. Daugiausiai tiriami požeminio vandens taršos rodikliai
yra naftos angliavandeniliai, sunkieji metalai, bendra
cheminė sudėtis, ChDS, rečiau – daugiacikliai aromatiniai ir halogeninti angliavandeniliai, pesticidai,
fenoliai ir kt.
Per 2008 metus patvirtintos 175 požeminio vandens monitoringo programos. Dauguma programų
parengta ūkio subjektams, kurie jau vykdė požeminio
vandens monitoringą, išanalizavus ankstesnės monitoringo programos vykdymo rezultatus. Naujiems
ūkio subjektams parengtos tik 44 monitoringo
programos.

areas, inventory of potential pollution sources and treatment and pollution restriction measures were assumed.
In 2008, 44 ecogeological investigations were carried
out: 36 preliminary ecogeological investigations, 4 detailed
ecogeological investigations and contaminated land remediation in 4 sites. The preliminary ecogeological investigations
were performed as a first step in finding out the potentially
contaminated areas and deciding on the applicable environment protection measures. After preliminary ecogeological
survey, it was recommended to carry out detailed ecogeological investigations in nine contaminated areas. For three
areas, where contamination was identified for certain, it was
recommended to continue thorough investigations and to
begin remediation of the areas immediately.
Analysis of potentially contaminated sites investigation reports show that petrol stations, oil storages and
industrial sites are the most frequently investigated objects. The most commonly studied groundwater pollution
indicators are: petroleum hydrocarbons, heavy metals, and
the overall chemical composition. Polycyclic aromatic and
halogenated hydrocarbons, pesticides, phenols and others
are studied less often.
In 2008, 175 groundwater monitoring programs were
approved. Most of the programs have been prepared for
the economic entities, which already had been performing
ground water monitoring. They were based on the results
of previously performed monitoring
program. Only 44 monitoring programs have been prepared for new
entities.
Pav. Naujiems objektams patvirtintų požeminio vandens monitoringo programų skaičiaus kaita
Fig. Dynamics of the number of
groundwater monitoring programs
for new objects

Daugiausiai programų naujiems objektams buvo
patvirtinta 2003–2004 metais, o dabar matoma aiški
mažėjimo tendencija. Tai suprantama, nes dauguma
ūkio subjektų, kuriems vykdyti požeminio vandens
monitoringą yra privaloma, jau turi monitoringo
programas.
Dabar požeminio vandens monitoringą pagal
patvirtintas programas vykdo 880 ūkio subjektų, o
dar 95 ūkio subjektų programos yra pasibaigusios
ir turėtų būti pratęstos.

Most of the programs for new objects were approved in
2003–2004. Currently, a clear downward trend is evident.
This is understandable, since the majority of operators,
which are obliged to do groundwater monitoring, already
have working monitoring programs.
At present, 880 entities perform groundwater monitoring in accordance with the approved programs. Additionally, 95 entities have the programs, which have terminated
and should be extended.
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Kuršių nerijos kompleksiniai tyrimai
A. Bitinas, A. Damušytė, A. Grigienė, D. Pupienis, Lietuvos geologijos tarnyba
2008 metais Lietuvos geologijos tarnybos specialistai nemažai dėmesio ir pastangų skyrė unikalios
pietrytinės Baltijos pajūrio dalies – Kuršių nerijos –
geologiniams tyrimams. Ši veikla buvo atliekama
glaudžiai bendradarbiaujant tiek su kitomis šalies
institucijomis – Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio
aplinkos tyrimų ir planavimo institutu, Vilniaus universitetu, Geologijos ir geografijos institutu, tiek su
užsienio partneriais – Jungtinių Amerikos Valstijų
Woods Hole okeanografijos institutu, Rusijos mokslų
akademijos P. P. Širšovo okeanografijos instituto Atlanto skyriumi, Lenkijos geologijos instituto Jūrinių
tyrimų skyriumi Gdanske. Tyrimai, siekiant atskleisti Kuršių nerijos geologinės sandaros ypatumus
ir patikslinti paleogeografinių sąlygų raidą, vyko
orientuojantis į kelias prioritetines sritis.
Kuršių nerijos geologinės raidos rekonstravimas.
Palinologiškai ir geochronologiškai ištirtas Šventlund
pelkės, esančios Kuršių nerijos proksimalinėje dalyje
(Kaliningrado srities teritorijoje), pjūvis. Žiedadulkių
spektro sudėtis ir gauti radiokarboninio (14C) datavimo rezultatai rodo, kad ši pelkė yra santykiškai
jauna – jos raida apima tik subborealio ir subatlančio
laikotarpius.
Paleoklimatinių sąlygų kaita Baltijos pajūrio regione per pastaruosius 4–5 tūkst. metų. Apie klimato
kaitą Kuršių nerijoje bene geriausiai galima spręsti
iš palaidotų dirvožemių nerijos kopose, tad buvo
vykdomi šių dirvožemių datavimai absoliučios geochronologijos – optiškai stimuliuotos liuminescencijos
(OSL) bei radiokarboniniu (14C) – metodais: nustatyti
keturių generacijų dirvožemiai, kurių seniausias
susiformavo apytikriai prieš 5,7 tūkst. metų, jauniausias – prieš 700 metų. Taip pat tirtas eolinių smėlių
magnetinis imlumas, susijęs su sunkiųjų mineralų
sankaupomis, atspindinčiomis kopų kūrimosi
dinamiką: buvusių vėjų kryptis, stiprumą ir kt.
Marių mergelių ir jų išspaudų formavimosi
ypatumai. Marių mergelio išspaudų yra aptinkama
nerijos kopų papėdėse išilgai Kuršių marių kranto.
Tai pasaulyje unikalūs geologiniai objektai, iliustruojantys kelių geologinių procesų (kitaip vadinamo „kopų tektonikos“ fenomeno) kompleksinius
pasireiškimo padarinius. Marių mergelio išspaudų
formavimasis ir pirminės jo slūgsojimo sąlygos
buvo tirtos gręžiant gręžinius bei taikant absoliučios
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Integrated investigations of the
Curonian Spit
In 2008, the Curonian Spit, a unique corner of South-East
Baltic, was one of the most important objects of investigations by the specialists from the Lithuanian Geological
Survey. The investigations were carried out in close cooperation with the partners in Lithuania – Costal Research
and Planning Institute of the Klaipėda University, Vilnius
University and Institute of Geology and Geography – and
with different scientific institutions from other countries:
Woods Hole Oceanographic Institution in the United
States of America, the Atlantic Branch of the P.P. Shirshov
Institute of Oceanology, Academy of Sciences of Russian
Federation, and the Marine Geology Branch of the Polish
Geological Institute (Gdansk). Tracing the geological
structure and reconstruction of palaeogeographic conditions at different stages of Curonian Spit development
were the main objectives of investigations focused on a
few priority fields:
Reconstruction of geological development of
the Curonian Spit. The sequence of sediments of the
Shventlund peat-bog located in the proximal part of the
Spit (in the territory of Kaliningrad Region) was investigated palynologically in detail. The composition of pollen
spectrum as well as the results of radiocarbon (14C) dating maintains that the peat-bog is relatively young: the
sediments have been formed during the Sub-Atlantic and
Sub-Boreal periods.
Evolution of palaeoclimatic conditions in the
Maritime Region during the last 4–5 thousand years.
Buried soil horizons in the dunes of the Curonian Spit are
the best indicators of dynamics of palaeogeographic conditions. Buried soil horizons were studied by the methods
of absolute geochronology such as: optically stimulated
luminescence (OSL) and radiocarbon dating (14C). Four
generations of ancient soil horizons were identified: the oldest is about 5.7 thousand, the youngest one about 700 years
old. Magnetic susceptibility of sandy sediments related with
distribution of heavy minerals and reflecting some parameters of dune formation dynamics (direction of the former
winds, they intensity, etc.) was examined as well.
Extrusions of lagoon marl and peculiarities of
their formation. The miniature exposures of lagoon
marl along the lagoon cost of the Curonian Spit have been
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geochronologijos, paleobotaninius, paleontologinius
metodus, taip pat pasitelkus geofizinius (tyrimai georadaru) ir inžinerinius geologinius tyrimus. Detaliai
tirta 2007–2008 metų rudens–žiemos sezono metu
susiformavusi nauja marių mergelio išspaudų atodanga Parnidžio kopos papėdėje (žr. nuotr.). Sudarytas
marių mergelio išspaudų formavimosi modelis.
Remiantis Kuršių nerijos geologiniais tyrimais
buvo parengtos kelios mokslinės publikacijos šalies
ir užsienio mokslo žurnalams ir monografijoms.

known since the ancient times. Marl outcrops represent
quite a unique geological process in coastal areas termed
here as “dune tectonics” – a phenomenon of extrusion of
lagoon marl from under the sandy dunes. The processes
of extrusion of lagoon marl and the initial conditions of
these processes were examined by drilling, applying palaeobotanical, palaeontological and absolute geochronology
methods and using the available results of geophysical
(ground penetrated radar) and engineering-geological investigations. The new exposure of lagoon marl beneath the
Parnidis dune formed during the autumn-winter period
of 2008–2009 was investigated in detail (photo). A model
of extrusion of lagoon marl has been created.
A few scientific publications for Lithuanian and international scientific journals and monographs based on
the mentioned geological investigations of the Curonian
Spit have been prepared.

Nauja marių mergelio išspaudų atodanga Parnidžio kopos papėdėje, atsiradusi 2007–2008 metų rudens–žiemos
sezono metu (A. Damušytės nuotr.)

New exposure of lagoon marl beneath the Parnidis dune
formed during the autumn–winter period of 2008–2009
(photo by A. Damušytė)

A. Bitinas, A. Damušytė, A. Grigienė,
D. Pupienis,
Lithuanian Geological Survey
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Duomenų apie geotopus kaupimas
D. Pupienis, V. Mikulėnas, Lietuvos geologijos tarnyba

2008 metais į Valstybinės geologijos informacinės
sistemos (toliau GEOLIS) posistemį buvo įtraukta
14 objektų. GEOLIS posistemyje galima rasti informaciją apie 440 negyvosios gamtos objektų.
Geotopų registracija ir tyrimai 2008 metais buvo
vykdomi Ventos, Panemunės, Sirvėtos ir Labanoro
regioniniuose parkuose (1 pav.), Utenos, Molėtų
rajonuose bei Kazlų Rūdos apylinkėse, kuriose
vykdytas geologinis kartografavimas.
Šiais metais posistemis papildytas Antaviešės,
Lipšės, Žukaučyznos, Januliškio šaltiniais, kurie buvo ištirti Labanoro regioniniame parke.
Labanoro ir Sirvėtos reginiuose parkuose buvo
identifikuoti du geomorfologiniai objektai: Velnių
duobė ir Šūdakalnis. Vykdant kvartero geologinį
kartografavimą Kazlų Rūdos apylinkėse surastas
šventas Višakio Rūdos šaltinėlis. Į posistemį pateko
ir Šventaduobės šventas šaltinis, esantis Panemunių
regioniniame parke. Tęsiant bendradarbiavimą su
Ventos regioniniu parku buvo ištirti trys geomorfologiniai unikalūs objektai: Kaukolynės ir Avižlio
atragiai bei Svirkančių atodanga.
Šiaurės rytų Lietuvoje buvo inventorizuoti du
geotopai Utenos rajone: šaltinis Pagelžkelės versmelė
(Andreikėnų k.) ir Zabuko akmuo (Kvyklių k.).
Į posistemį buvo įtrauktas Adutiškyje 1914–
1915 metais išgręžtas gręžinys, iš kurio tebesrūva
geležingas vanduo (2 pav.).
Populiarinant geologinį paveldą, 2008 metų
balandžio 3–4 dienomis Lietuvos geologijos
tarnybos prie Aplinkos ministerijos specialistai,
bendradarbiaudami su Žagarės regioninio parko
direkcija, parengė seminarą „Švarios aplinkos
svarba“. Tų pačių metų rugsėjo 10–12 dienomis
Ventos regioniniame parke buvo organizuotas
Tarptautinis lauko seminaras „Geologinis paveldas – tiltas, jungiantis šalis“. Šio seminaro metu
geologai iš Lenkijos, Lietuvos ir Latvijos sprendė
įvairius Ventos slėnio (nuo Papilės iki Kuldigos)
pritaikymo pažintiniam turizmui ir ekonominei
plėtrai klausimus. 2008 metų spalio 16–17 dienomis Mosėdyje – Into unikalių akmenų muziejuje
buvo surengtas visuomenės informavimo seminaras
„Akmuo – Žemės ir žmogaus istorijos metraštis“.
Šis renginys buvo skirtas Tarptautiniams planetos
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Collection of the data of Geotopes
New information every year is collected and supplemented
to Geotopes Database. Presently, the mentioned database
contains data on 440 different valuable geological objects.
In 2008, the database was regularly supplemented: the
data of 14 new geological objects were included.
The specialists from the Lithuanian Geological Survey
supply with geological information a number of administrations of protected areas of Lithuania on a regular basis:
the closest contacts and bilaterally useful collaboration
exist between the LGT and Venta, Panemunė, Sirvėta,
Labanoras and other regional parks.
The most interesting for visitors and most attractive
geological objects are included into the special database of
geotopes: this database is administrated by the Lithuanian
Geological Survey and is a part of State Geological Information System. Several field trips and workshops have been
organized in order to disseminate the information about
geotopes among managers of protected areas, environmental
protection and education specialists, and mass-media.

1 pav. Geotopo tyrimas – Ožkos akmuo Labanoro regioniniame parke (V. Mikulėno nuotr.)
Fig. 1. Analysis of geotop: the Ožkos stone in the Labanoras Regional Park (photo by V. Mikulėnas)
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Žemės metams paminėti. Šiame renginyje LGT
darbuotojai perskaitė pranešimus apie Lietuvos
akmenis, geologinį paveldą akmenyje.

2 pav. Išlikusi 1914–1915 m. istorinio gręžinio kolonėlė
Adutiškyje (V. Mikulėno nuotr.)
Fig. 2. Historical well in Adutiškis (1914–1915) (photo by
V. Mikulėnas)

D. Pupienis, V. Mikulėnas,
Lithuanian Geological Survey

Ekogeologinių rekomendacijų ūkinei veiklai žemėlapio
1:200 000 masteliu legenda
R. Kanopienė, Lietuvos geologijos tarnyba
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) gamtinei ir geologinei aplinkai. Tai lemia geologinės
aplinkos ir žmogaus gyvenamosios aplinkos kokybę
bei jos pokyčius.
Daugelio veiksnių ir ekosistemų (aplinkų) sandūroje žmogaus ūkinė veikla priklauso nuo gamtinių
veiksnių – palankių ir nepageidaujamų geologinės
aplinkos savybių (1 pav.). Siekiant ūkinės veiklos
racionalumo, būtina išnaudoti palankias geologinės
aplinkos savybes – ekogeologines sąlygas ir vengti
nepageidaujamų.

Preliminary legend for the map of
Environmental Geological Recommendations at a scale 1:200 000
Many natural factors related with global atmospheric
and Earth‘s internal processes affect the human living
environment. Humans make a distinctive impact (technogenic, anthropogenic) on the natural environment via the
economic activity. These circumstances cause the quality
of the human living environment and its changes.
The economic activity depends on natural factors at
the interface of different ecosystems (Fig. 1). With the
purpose of sustainable development, it is necessary to use
valuable properties of geological environment and to avoid
the negative ones during the planning of human economic
activity in a particular territory.
On the basis of geological information, different environmental geological maps have been compiled for the territorial
planning and environmental impact assessment purposes.
1 pav. Geologinės aplinkos ir žmogaus gyvenamosios
aplinkos sąveika
Fig. 1. Relations between geological environment and human living environment
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Remiantis geologine informacija sudaromi
įvairūs taikomieji ekogeologinio turinio žemėlapiai,
skirti naudoti planuojant ir projektuojant įvairių
krypčių ūkinę veiklą.
Nuo 2008 metų kovo Lietuvos geologijos tarnybos Inžinerinės geologijos ir ekogeologijos skyriuje
yra vykdomas projektas „Ekogeologinės rekomendacijos ūkinei veiklai Lietuvos teritorijoje“. Šio projekto tikslas – įvertinti geologinės aplinkos savybes,
turinčias tiek neigiamą, tiek teigiamą įtaką žmogaus
gyvenamajai aplinkai bei pateikti rekomendacijas
ūkinei veiklai kartografine forma, t. y. sudaryti Lietuvos teritorijos 1:200 000 mastelio Ekogeologinių
rekomendacijų žemėlapį.
Rengiant Ekogeologinių rekomendacijų 1:200 000
mastelio žemėlapio sudarymo metodiką ir tipinę
legendą, buvo vertinamas Lietuvos teisės aktuose
reglamentuotas geologinės informacijos naudojimas
vertinant teritorijų planavimo ir planuojamos ūkinės
veiklos poveikį aplinkai bei praktinį geologinės
informacijos poreikį šiam tikslui. Preliminariai
tipinei žemėlapio legendai (2 pav.) sudaryti
buvo analizuojami naujausi Geologinės informacijos sistemoje (GEOLIS) saugomi duomenys
bei apibendrinta ankstesnių ekogeologinio kartografavimo projektų informacija. Žemėlapyje
planuojama parodyti tokias teritorijas, kurioms
būdingos savitos ekogeologinės sąlygos, o ūkinę
veiklą jose reglamentuoja galiojantys teisės aktai. Kita žemėlapio informacijos dalis yra susijusi
su rekomenduojamais galimos ūkinės veiklos
apribojimais, pagrįstais geologine informacija.
Remiantis Ekogeologinių rekomendacijų
ūkinei veiklai 1:200 000 mastelio žemėlapiu ir
vykdomo projekto rezultatais iki 2011 metų
planuojama parengti ir patvirtinti geologinės
informacijos naudojimo teritorijų planavimo bei
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo metodinius nurodymus.

Since the March of 2008, a project “Environmental
geological recommendations for the economic activity in
Lithuania” has been carried out by the specialists of Engineering Geology and Environmental Geology Division at the
Lithuanian Geological Survey. The aims of the project are:
– to evaluate the valuable and the undesirable properties of geological environment that affect the quality of the
living environment,
– to work up environmental geological recommendations for the economic activity in Lithuania and compile
a map at a scale 1:200 000.
When preparing the methodology and typical legend
for the map of environmental geological recommendations
at a scale 1:200 000, the legal requirements for the use of
geological information in the territorial planning and environmental impact assessment was evaluated. The practical
need of the geological information in the mentioned processes was also assessed. When compiling the typical legend
(Fig. 2) of the map, all the available recent data stored in

2 pav. Preliminari tipinė Ekogeologinių rekomendacijų ūkinei veiklai M 1:200 000 žemėlapio
legenda
Fig. 2. Preliminary typical legend for the map „Environmental geological recommendations for the
economic activity in Lithuania“ (1:200 000)
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the geological information system (GEOLIS) have been
analyzed and the information of previous environmental
geological mapping projects has been generalized.
The map is intended to contain the information
about the territories of particular geological properties,
where the economic activity is limited in conformity to
legal documentation, and about the territories where the

limitation of economic activity is recommended in view
of environmental geological conditions.
The Guideline for geological information use in the territorial planning and environmental impact assessment processes is intended to be prepared and validated by 2011.
R. Kanopienė,
Lithuanian Geological Survey

Duomenų apie geologinės aplinkos taršos židinius
kaupimas
J. Šugalskienė, V. Minkevičius, Lietuvos geologijos tarnyba

2008 metais buvo parengta projekto „Geologinės
aplinkos taršos židinių informacinės sistemos
pildymas“ Tauragės apskrities ataskaita. Vykdant
projektą į duomenų bazę buvo suvesta informacija apie 1053 potencialius taršos židinius Tauragės
apskrityje. Tauragės rajone inventorizuota 312
potencialių geologinės aplinkos taršos židinių,
Šilalės rajone – 298, Jurbarko rajone – 289, Pagėgių
savivaldybėje – 154 židiniai.
Vertinant pirmo tipo – pramonės, energetikos,
transporto ir paslaugų objektus, didžiausią pavojų
geologinei aplinkai kelia netvarkingi, sugriuvę ar sugriauti technikos kiemai, naftos bazės ir katilinės. Tokie
objektai dažnai virsta statybinio laužo sąvartynais,
juose pasitaiko naftos produktais užteršto grunto,
šulinių ar talpyklų su naftos produktų likučiais bei
naftos produktais užterštu vandeniu.
Antro tipo – teršiančių medžiagų kaupimo ir
regeneravimo objektai – patys pavojingiausi objektai yra netvarkingi ar sugriauti pesticidų sandėliai,
kuriuose randami senų pesticidų likučiai bei užteršta
pakuotė nuo chemikalų. Didžiausias senų pesticidų
kiekis rastas Tauragės rajone Lauksargių ir Pilsūdų
kaimuose, taip pat chemikalų likučių rasta Treinosios k., Mažonų k., Žygaičių bei Batakių miesteliuose
ir kt. Jurbarko rajone didžiausias senų pesticidų
kiekis buvo rastas Paulių kaime, o likučių aptikta
Pilies II k., Pamituvio I k., Skirsnemuniškių III k.
ir kt. Pagėgių savivaldybėje pesticidų likučiai rasti
Berštininkų kaime.
Ypač pavojingų taršos židinių, priskirtų prie
trečio tipo – gyvulininkystės objektų, nėra. Tačiau
prie jo priskirta daugiausia sugriautų ar griaunamų

System of geoinformation about
contamination sources
The report about the work performed within the project
“Filing the information system of geological environment
contamination sources. Tauragė County” was prepared
and submitted to the LGS archive in 2008. The information about 1053 potential contamination sources was
transferred to the database. The inventoried potential
contamination sources amounted to 312 in the Tauragė
District, 298 in the Šilalė District, 289 in the Jurbarkas
District and 154 in the Pagėgiai Municipality.
The demolished messy technical yards, oil products
storage facilities and boiler-houses are the most hazardous objects to the geological environment from the group
of first type: industrial, power, transport and service
objects. These objects often turn to landfills of building
waste where the soil is contaminated with oil products.
They also abound in wells and storages with remnants of
oil products and oil-polluted water.
The disorderly and demolished pesticide storages are
most hazardous objects of the second type – objects of
accumulation and regeneration of contaminants. The
remnants of old pesticides and packing material are very
common. The biggest quantities of old pesticides have
been found near the Lauksargiai and Pilsūdai villages in
the Tauragė District. Some pesticides have been found in
the Treinoji, Mažonai, Žygaičiai and Batakiai villages of
Tauragė District. The largest amount of pesticides has been
found in the Pauliai village of Jurbarkas District and the
remnants of pesticides have been detected in the Pilis II,
Pamituvys I and Skirsnemuniškiai III villages of Jurbarkas
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objektų. Tokių objektų, užimančių didelius žemės
plotus, vietose liko daug. Tai statybinių konstrukcijų
atliekos, o kartais ten šalinamos buitinės atliekos.
2008 metų vasarą Inžinerinės geologijos ir
ekogeologijos skyriaus specialistai taršos židinių
inventorizaciją vykdė Ukmergės, Širvintų ir Trakų
rajonuose. Preliminariais duomenimis, inventorizuota daugiau kaip 720 taršos židinių: Ukmergės
rajone – 359 židiniai, Širvintų rajone – 191 židinys
ir Trakų rajone – 171 židinys.
2008 metų pabaigoje Potencialių taršos židinių
posistemyje buvo suvesti 7173 anketiniai duomenys
apie 6502 potencialius taršos židinius, iš jų – 1307
deklaracijos.
Apie 570 deklaracijų (iki 2008 m.) pateikė savivaldos institucijos ir 735 deklaracijas – juridiniai ir fiziniai
asmenys (pav.). Dauguma taršos židinių inventorizuoti LGT specialistų lauko darbų metu – daugiau
kaip 5230 taršos židinių.
Nuo 1999 metų iki 2008 metų spalio mėn. taršos
židinių inventorizacija buvo atlikta 24 savivaldybėse.
Lauko darbų metu inventorizuota apie 44,15 proc.
Lietuvos teritorijos.

Pav. Taršos židinių išsidėstymo schema (2008-12)
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District. Remnants of pesticides also have been traced in
the Berštininkai village of Pagėgiai Municipality.
There are no extremely hazardous potential contamination sources assigned to the third type – animal husbandry
objects. This group includes mainly the demolished objects
of animal husbandry. They occupy large areas and contain
large amounts of building wastes. Sometimes they even
are converted into landfills of municipal waste.
In the summer of 2008, specialists of the Division of
Engineering Geology and Environmental Geology inventoried contamination sources in the Ukmergė, Širvintos
and Trakai districts. According to the preliminary results,
more than 720 contamination sources were identified: 359
in the Ukmergė District Municipality, 191 in the Širvintos
District Municipality and 171 in the Trakai District.
By the end of 2008, 7173 questionnaires with information about 6502 potential contamination sources had been
transferred to the Information System of Pollution Sources
of Geological Environment. Among them, 1307 are declarations. About 570 declarations had been submitted by municipalities and 735 by various entities (Fig.). The biggest
part of contamination sources had been inventoried by the
LGS specialists during field works (more than 5230).
In the time frame from 1999 till 2008 (October), the
inventory was performed in 44.15% of the territory of
Lithuania or in 24 municipalities.

Fig. Distribution scheme of contamination sources (2008-12)
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Šiaurinės Europos geochemija
V. Gregorauskienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Northern Europe geochemistry
(NEG) project

Pav. Projekto „Šiaurinės Europos geochemija“ teritorija
Fig. Area of project „Northern Europe Geochemistry“
(NEG)

Tarptautinio projekto, apimančio 2,2 mln. km 2
septynių šalių (Norvegijos, Švedijos, Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Rusijos šiaurės vakarus)
teritoriją, tikslai – sukurti integruotą geocheminių
duomenų bazę, pagal ją parengti monoelementinius
geocheminius įvairių gamtinių terpių žemėlapius
1:2 500 000 masteliu ir remiantis šia suderinta geochemine informacija atlikti ekogeologinį teritorijos
vertinimą bei išskirti perspektyvias naudingųjų
iškasenų teritorijas.
Integruota geocheminių duomenų bazė buvo
kuriama pagal dvidešimt trijų nacionalinių, iš jų
ir Lietuvos geocheminio atlaso, bei tarptautinių
projektų duomenis (lentelė). Depozitoriume saugomi
originalūs pradiniai analitiniai duomenys, kartu su
mėginių koordinatėmis ir aprašymais, bei išvestiniai
perskaičiuotieji duomenys, gauti atliekant duomenų
suderinamumą.
Duomenis suderinti buvo būtina, nes geocheminiai įvairių gamtinių terpių duomenys skirtingose
šalyse buvo renkami 1980–2007 metais, taikant
skirtingus mėginių rinkimo, ruošimo ir analitinius
metodus laboratorijose, naudojančiose įvairią
aparatūrą. Remiantis tokiais pradiniais duomenimis sudarytuose geocheminiuose žemėlapiuose
metodologiniai skirtumai ir analitinės paklaidos
būtų reikšmingesnės ir slėptų realius geocheminius
dėsningumus. Projekto teritorijai yra sudaryti tokie
skaitmeniniai žemėlapiai:

The NEG project covers an area of about 2.2 million km2
and includes territories of seven countries (Norway, Sweden, Finland, NW Russia, Estonia, Latvia and Lithuania).
The main purpose of the project is composition of an integrated geochemical database, compilation of geochemical
maps, containing the information about the concentrations of elements and their natural and anthropogenic
associations in different geological media, assessment
of mineral potential, compilation of a map of anomalous
geochemical field (AGP) at a scale of 1:2 500 000, and
determination of promising and contaminated terrains
in the project area.
The geochemical data depository of NEG project contains primary geochemical information from 23 national
and international geochemical projects implemented in
the project area in 1980–2007 (Table). The geochemical
data in the depository are supplied with detailed descriptions of each project. The descriptions include general
project information, characteristics of sampled media
and procedures of sampling, determined elements and
analytical methods.
The core of the depository consists of primary and
recalculated analytical results from various natural media with coordinates of sampling sites. Recalculated and
harmonized data were used for compilation of geochemical
maps. The depository also contains a number of project
maps in digital formats. The following maps were compiled
on the project area at the moment:
• Map of Human Activities
• Map of Natural Landscapes
• Map of Major Mineral Deposits
• Element Contents in Terrestrial Moss (33 elements)
• Element Contents in Humus Horizon (58 elements)
• Element Contents in 0–5cm Topsoil (35 elements)
• Element Contents in C-horizon after Aqua Regia
extraction (30 elements)
• Element Contents in C-horizon after total digestion
(57 elements)
• Element Contents in Till (50 elements)
• Element Contents in Surface Water (34 elements)
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Lentelė. NEG projekto duomenų bazės (DB) turinys
Table. Content of NEG Project data base

Gamtinė tiriamoji terpė
Sampled media, analyzed material
Samanos / Terrestrial moss
Miško paklotė / Humus horizon
Dirvožemio A horizontas, viršutinis 0–5 cm
0–5 cm of topsoil
Dirvožemio C horizontas, < 2 mm frakcija, aqua regia kiekis
C-horizon < 2 mm, aqua regia extraction
Dirvožemio C horizontas, < 2 mm frakcija, bendras kiekis
C-horizon < 2 mm, total digestion
Morena, < 0,06 mm frakcija / Till < 0.06 mm
Paviršinis vanduo / Surface water
Upių ir ežerų dugno nuosėdos / Bottom sediments

• Antropogeninės veiklos žemėlapis
• Gamtinio kraštovaizdžio žemėlapis
• Pagrindinių naudingųjų iškasenų telkinių
žemėlapis
• 33 elementų kiekio pasiskirstymo samanose
žemėlapiai
• 58 elementų kiekio pasiskirstymo miško paklotėje žemėlapiai
• 35 elementų kiekio pasiskirstymo viršutiniame
(0–5 cm) dirvožemio sluoksnyje žemėlapiai
• 30 elementų aqua regia kiekio pasiskirstymo
dirvožemio C horizonte žemėlapių
• 57 elementų visuminių kiekio pasiskirstymo
dirvožemio C horizonte žemėlapiai
• 50 elementų kiekio pasiskirstymo morenoje
žemėlapių
• 34 elementų kiekio pasiskirstymo paviršiniame
vandenyje žemėlapiai
• 57 elementų kiekio pasiskirstymo dugno nuosėdose žemėlapiai
• 48 elementų asociacijų tiriamosiose terpėse
žemėlapiai
• 19 kompleksinių geocheminių anomalijų įvairiose gamtinėse terpėse žemėlapių
• Teritorijos aplinkos ekogeocheminės būklės
žemėlapis
• Naudingųjų iškasenų geocheminių anomalijų
žemėlapis.
Duomenys, skaitmeniniai žemėlapiai, aiškinamasis
raštas anglų ir rusų kalba yra spausdinami internete
adresu http://www.noreurgeoch.net NEG projekto
duomenų bazėje, kurią administruoja Rusijos Federacijos Sankt Peterburgo VĮ „Mineral“. Projekte
nebuvo numatyta geocheminio atlaso leidyba, tačiau,
atsiradus galimybių, ketinama publikuoti dvikalbį
(anglų ir rusų) Šiaurės Europos geocheminį atlasą.

54

Mėginių
skaičius
Number of
samples

Elementų
skaičius
Number of
elements

3121
3042

33
58

17 148

35

2595

30

3282

57

8672
6293
15 483

50
34
57

• Element Contents in Bottom Sediments (57 elements)
• Element associations in all studied medias (48
maps)
• Maps of integrated anomalous geochemical fields
for various combination of elements and medias (19
maps)
• Map of environmental status of the territory
• Map of ore-related geochemical anomalies.
Publishing of the Atlas is not included into the project
plan. It will take about an extra half a year, and will be
discussed later on the final stage of the project activities.
Possibilities to publish a bilingual atlas (English and Russian) could be considered. The available project data are
published in the website http://www.noreurgeoch.net/
V. Gregorauskienė,
Lithuanian Geological Survey
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Dirvožemio tyrimų standartizavimas
V. Gregorauskienė, Lietuvos geologijos tarnyba
Nuo 2003 metų, išplėtus Lietuvos standartizacijos
departamento techninio komiteto Trąšos LST TK
57 veiklos sritį ir priskiriant atitiktinius CEN/TC
„Soil Quality“ ir ISO/TC 190 „Soil Quality“, į
komiteto sudėtį buvo įtrauktas LGT atstovas. TK
57 veikla – tarptautinių, patvirtintų Tarptautinės
standartų organizacijos (ISO), o esant poreikiui, tik
atskirų šalių standartizacijos įstaigų, dirvožemio
kokybės standartų perėmimas ir adaptavimas Lietuvos Respublikos reikmėms; terminų vertimas ir
ekspertizė bei Europos standartų projektų derinimas; taip pat nacionalinių standartų, apimančių
trąšų, kalkinimo ir dirvožemio gerinimo medžiagų
ėminių ėmimą, tyrimų metodus, terminiją, taip
pat dirvožemio kokybę, įskaitant klasifikavimą,
terminiją ir dirvožemio ėminių ėmimą, tyrimo metodus ir dirvožemio savybes, rengimas.
Įvairius dirvožemio tyrimus mūsų šalyje reglamentuoja Lietuvos standartai:
• LST ISO 10381-1:2005 Dirvožemio kokybė.
Ėminių ėmimas. 1 dalis. Ėminių ėmimo programų
sudarymo vadovas (tapatus ISO 10381-1:2002).
• LST ISO 10381-2:2005 (LST ISO 10381-2:2005-12)
Dirvožemio kokybė. Ėminių ėmimas. 2 dalis. Ėmimo
būdų vadovas (tapatus ISO 10381-2:2002).
• LST ISO 10381-3:2003 Dirvožemio kokybė.
Ėminių ėmimas. 3 dalis. Saugos vadovas (tapatus
ISO 10381-3:2001).
• LST ISO 10381-4:2006 Dirvožemio kokybė.
Ėminių ėmimas. 4 dalis. Natūralių, pusiau natūralių
ir dirbamų sklypų tyrimo vadovas (tapatus ISO
10381-4:2003).
• LST ISO 10381-5:2007 Dirvožemio kokybė.
Ėminių ėmimas. 5 dalis. Miesto ir pramoninių
sklypų dirvožemio taršos tyrimo vadovas (tapatus
ISO 10381-5:2005).
• LST ISO 10381-6:2003 Dirvožemio kokybė.
Ėminių ėmimas. 6 dalis. Dirvožemio aerobiniams
mikrobiologiniams procesams nustatyti paėmimo,
paruošimo ir laikymo laboratorijoje vadovas (tapatus
ISO 10381-6:1993).
• LST ISO 10390:2005 Dirvožemio kokybė. pH
nustatymas (tapatus ISO 10390:2005).
• LST ISO 11047:2004 Dirvožemio kokybė.
Kadmio, chromo, kobalto, vario, švino, mangano,
nikelio ir cinko nustatymas ekstrahuojant dirvožemį

Standardization of Soil Survey
methods
The Lithuanian Geological Survey has been a member of
technical committee LST TK 57 Fertilizers of Lithuanian
Standards Board since 2003, when its activity was extended
with equivalent fields of European Committee for Standardization CEN/TC Soil Quality and International Organization for Standardization ISO/TC 190 Soil Quality. The
scope of activity of LST TK 57 encompasses standardization
in the field of fertilizers, liming materials, soil improvers
and growing media, and soil quality and characteristics,
including classification, definition of terms, sampling and
measurements.
Recently, the international standards of soil have been
adapted and are valid in Lithuania:
• LST ISO 10381-1:2005 Soil quality. Sampling. Part
1: Guidance on the design of sampling programmes (idt
ISO 10381:2002).
• LST ISO 10381-2:2005 (LST ISO 10381-2:2005-12)
Soil quality. Sampling. Part 2: Guidance on sampling
techniques (idt ISO 10381-2:2002).
• LST ISO 10381-3:2003 Soil quality. Sampling. Part
3: Guidance on safety (idt ISO 10381-3:2001).
• LST ISO 10381-4:2006 Soil quality. Sampling.
Part 4: Guidance on the procedure for investigation of
natural, near-natural and cultivated sites (identical ISO
10381-4:2003).
• LST ISO 10381-5:2007 Soil quality. Sampling. Part
5: Guidance on the procedure for the investigation of urban
and industrial sites with regard to soil contamination
(identical ISO 10381-5:2005).
• LST ISO 10381-6:2003 Soil quality. Sampling.
Part 6: Guidance on the collection, handling and storage
of soil for the assessment of aerobic microbial processes in
the laboratory (idt ISO 10381-6:1993).
• LST ISO 10390:2005 Soil quality. Determination
of pH (idt ISO 10390:2005).
• LST ISO 11047:2004 Soil quality. Determination
of cadmium, chromium, cobalt, copper, lead, manganese,
nickel and zinc in aqua regia extracts of soil. Flame and
electrothermal atomic absorption spectrometric methods
(idt ISO 11047:1998).
• LST ISO 11268-1:2003 Soil quality. Effects of pollutants on earthworms (Eisenia fetida). Part 1: Determi-
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karališkuoju vandeniu. Liepsnos ir elektroterminės
atominės absorbcijos spektrometriniai metodai (tapatus ISO 11047:1998).
• LST ISO 11268-1:2003 Dirvožemio kokybė.
Teršalų poveikis sliekams (Eisenia fetida). 1 dalis.
Ūmaus toksiškumo nustatymas naudojant dirbtinio
dirvožemio substratą (tapatus ISO 11268-1:1993).
• LST ISO 11268-2:2003 Dirvožemio kokybė.
Teršalų poveikis sliekams (Eisenia fetida). 2 dalis.
Poveikio dauginimuisi nustatymas (tapatus ISO
11268-2:1998).
• LST ISO 14154:2007 Dirvožemio kokybė. Kai
kurių atrinktų chlorfenolių nustatymas. Dujų chromatografijos metodas naudojant elektronų pagavos
detektorių (tapatus ISO 14154:2005).
• LST ISO 15009:2007 Dirvožemio kokybė.
Lakiųjų aromatinių angliavandenilių, naftaleno ir
lakiųjų halogenintų angliavandenilių nustatymas
dujų chromatografijos metodu. Prapūtimo ir sugavimo metodas taikant šiluminę desorbciją (tapatus
ISO 15009:2002).
• LST EN ISO 16720:2007 Dirvožemio kokybė.
Parengiamasis paskesnei analizei skirtų mėginių
apdorojimas sublimacinio džiovinimo būdu (tapatus
ISO 16720:2005).
• LST EN 15192:2007 Atliekų ir dirvožemio
apibūdinimas. Kietojoje medžiagoje esančio šešiavalenčio chromo nustatymas apdorojant šarminėje
terpėje ir taikant jonų chromatografijos su spektrofotometriniu aptikimu metodą.
• LST EN 15309:2007 Atliekų ir dirvožemio
apibūdinimas. Elementinės sudėties nustatymas
rentgeno fluorescencijos būdu.
Be šių išvardytų standartų, dirvožemio tyrimus
derina ir daugelis kitų tarptautinių ISO bei CEN
standartų. Deja, reta dirvožemio laboratorija ir
tyrėjai remiasi standartiniais dirvožemio tyrimo
metodais, leidžiančiais gauti plačiai palyginamus
duomenis, o ir aplinkos apsaugos normatyviniuose
dokumentuose, higienos normose nėra tiksliai
įvardyta standartinė dirvožemio ėminių rinkimo,
paruošimo, ekstrakcijos ir savybių matavimo tvarka,
nors priklausomai nuo taikomų metodų to paties
dirvožemio analizės rezultatai gali skirtis dešimtis
ir šimtus kartų. Nesilaikant standartinių tyrimų
metodų neįmanoma gauti palyginamų rezultatų
nei šalies, nei tuo labiau tarptautiniu mastu, o
dirvožemio kokybės vertinimas bei monitoringas
tampa netikslus ir beprasmis.
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nation of acute toxicity using artificial soil substrate (idt
ISO 11268-1:1993).
• LST ISO 11268-2:2003 Soil quality. Effects of pollutants on earthworms (Eisenia fetida). Part 2: Determination
of effects on reproduction (idt ISO 11268-2:1998).
• LST ISO 14154:2007 Soil quality. Determination of
some selected chlorophenols. Gas-chromatographic method
with electron-capture detection (idt ISO 14154:2005).
• LST ISO 15009:2007 Soil quality. Gas chromatographic determination of the content of volatile aromatic
hydrocarbons, naphthalene and volatile halogenated hydrocarbons. Purge-and-trap method with thermal desorption (idt ISO 15009:2002).
• LST EN ISO 16720:2007 Soil quality. Pre-treatment of samples by freeze-drying for subsequent analysis
(idt ISO 16720:2005).
• LST EN 15192:2007 Characterisation of waste and
soil. Determination of Chromium(VI) in solid material by
alkaline digestion and ion chromatography with spectrophotometric detection.
• LST EN 15309:2007 Characterization of waste and
soil. Determination of elemental composition by X-ray
fluorescence (linked to Directive 99/31/EC).
Harmonized soil survey is based not only on the above
mentioned documents but also on many other ISO and
CEN standards. Unfortunately, not all the soil laboratories and researchers follow them. Legislative documents
related to soil survey also do not refer correctly to the
standardized soil sampling, preparation, leaching and
measuring methods. Standardization in soil survey is
vitally important, because final soil data can differ tens and
hundreds times depending on the selected methods. Informality in soil survey makes soil investigation unfaithful
and incomparable in time and space scales, particularly
soil risk assessment and soil monitoring.
V. Gregorauskienė,
Lithuanian Geological Survey
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Lietuvos naudingųjų iškasenų naudojimo analizė ir
prognozės darnios plėtros požiūriu
V. Januška, Lietuvos geologijos tarnyba
2008 metais Žemės gelmių registro ir leidimų skyriuje baigta rengti ataskaita pagal projektą „Lietuvos
naudingųjų iškasenų naudojimo analizė ir prognozės
darnaus vystymosi aspektu“. Ataskaitoje pateikiami išsamūs duomenys apie pagrindinių Lietuvos
naudingųjų iškasenų pasiskirstymą, jų naudojimą ir
išteklių bazės papildymą, apibūdinti žemės gelmių
išteklių naudojimą reguliuojantys teisės aktai ir jų
atitiktis šių dienų aktualijoms, pristatoma gausiai iliustruota lyginamoji naudingųjų iškasenų naudojimo
ES šalyse analizė bei ES siūlomi pagrindiniai kasybos pramonės darnios plėtros rodikliai, pateikiama
pasiūlymų toliau kaupti darnios plėtros rodiklių
apibūdinimo duomenis ir tęsti kasybos pramonės
raidos analizę darnios plėtros požiūriu.
Žemės gelmių ištekliai yra viena iš pagrindinių
visuomenės ekonominės ir socialinės pažangos
skatinamųjų jėgų. Lietuvos Respublikos Konstitucijos
47 straipsnio vienoje iš dalių teigiama, kad žemės
gelmės priklauso Lietuvos Respublikai išimtine
nuosavybės teise. Šiuo dokumentu tauta įpareigojo
atkurtą valstybę ir toliau rūpintis savo turtu, o tai
reiškia, kad jis turi būti ne tik įvertintas, ištirtas, bet
ir tinkamai prižiūrimas, t. y. reglamentuojamas jo
naudojimas, apsauga ir kontrolė.
Išsivysčiusiose šalyse kiekvienam gyventojui
kasmet tenka apie 20 tonų iškasamų įvairių rūšių
naudingųjų iškasenų. Lietuvoje prieš du dešimtmečius šis kiekis buvo 10–12 tonų, 1996–2001 metais –
iki 4 tonų vietinių naudingųjų iškasenų. Tai daugiausia
statybinės mineralinės medžiagos arba jų gamybai
skirta žaliava, tačiau pagal gavybos ir sunaudojimo
kiekį jos yra svarbiausios naudingosios iškasenos. Nuo
2001 metų dėl pramonės, kelių ir statybų verslo plėtros
įtakos išgaunamų kietųjų naudingųjų iškasenų kiekis
iki pastarųjų metų tolydžio didėjo ir 2007 metais
pasiekė apie 5 tonas vienam gyventojui, tačiau,
atsižvelgiant į pastarojo laikotarpio statybų tempus,
labiau tikėtina, kad artimiausiu metu jų gavybos
tempai sulėtės.
Dauguma eksploatuojamų kietųjų naudingųjų
iškasenų išteklių Lietuva yra apsirūpinusi ne vienam
šimtmečiui, tačiau, nenustačius prioritetų tarp kitų gamtos išteklių, ateityje gali kilti sunkumų, įgyvendinant
darnaus žemės gelmių išteklių naudojimo strategiją.

Analysis and prognoses of the use of
mineral resources in Lithuania in the
aspect of sustainable development
In 2008, the project “The Use of Mineral Resources in
Lithuania: Analysis and Prognoses in the Aspect of Harmonious Development” was completed.
The data on the distribution of main mineral resources
in Lithuania, their consumption and replenishment are
presented in the above mentioned report and legislation
on the use of mineral resources is analysed. Comparative
analysis of consumption of mineral resources in the EU
is presented as well as the main recommended indicators
of harmonious development in mining industry. It is
suggested to continue compiling data on indicators of
harmonious development and to proceed with analysing
the evolution of mining industry from the standpoint of
harmonious development.
The underground resources are very important for the
economic and social progress of the society. As it is declared
in the Constitution of the Republic of Lithuania (Article
47), the underground shall belong by the right of exclusive
ownership to the Republic of Lithuania. The restored State
of Lithuania is obligated to take care of the protection of the
natural environment and to supervise sustainable use of
natural resources, their preservation and control.
The mining industry is producing about 20 tons of
extracted mineral resources of different kind per capita annually in the developed countries. In Lithuania, it totalled
up to 10–12 tons per capita two decades ago and up to 4 tons
per capita during the period 1996–2001, increasing up to 5
tons per capita in 2007. The production of mining industry
mainly consists of raw building material. The decrease of
extraction of mineral resources can be expected in view of
recent recession of building industry.
Lithuania can be treated as a country rather rich in
reserves of solid raw materials, but without according priorities among other natural resources the problems can be
presumptive while implementing the strategy of harmonious
use of underground resources.
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Bendra naudingųjų iškasenų gavyba Lietuvoje

Total extraction of mineral resources in Lithuania

Darni pasienio regionų plėtra – geomokslų vaidmuo
(IUGS-ICSU projektas)
J. Satkūnas, J. Lazauskienė, Lietuvos geologijos tarnyba
M. Graniczny, Lenkijos valstybinis geologijos institutas
Šis projektas buvo vykdomas 2002–2008 metais, siekiant sustiprinti informacijos apie geologinę aplinką
vaidmenį ir panaudojimą šalių kaimynių pasienio
regionų plėtrai. Tai buvo Tarptautinės geologijos
mokslų sąjungos (IUGS) ir Tarptautinės mokslinių
sąjungų tarybos (ICSU) remiamas projektas, į kurį
įsitraukė penkiolikos šalių geologijos tarnybų ir kitų
institucijų specialistai.
Svarbiausias projekto tikslas – skatinti tarpdisciplininį bendradarbiavimą pasienio regionuose,
siekiant kuo efektyvesnio geomokslinės informacijos pritaikymo erdvinio planavimo, ekosistemų
monitoringo, poveikio aplinkai vertinimo ir kitose
srityse. Pagrindiniai projekto uždaviniai: Lietuvai
aktualios informacijos ir duomenų apie geologinius
procesus įvairiuose pasaulio regionuose, globalius
pokyčius, potencialias grėsmes, jų prognozavimo ir
valdymo galimybes kaupimas; geresnio geologinių
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IUGS-ICSU project “International
Borders – Geoenvironmental
Concerns“
International Project “International Borders – Geoenvironmental Concerns (IBC)” of the IUGS Commission on
Geological Sciences for Environmental Planning (GEM)
has been launched in 2002 and completed in 2008. IBC has
been established to promote interdisciplinary cooperation
across international borders (onshore and offshore) for the
efficient application of geoscientific information in environmental planning, ecosystem monitoring and environment
impact assessment in cross-border areas.
The major activities of the project included:
1. Organization of international workshops and the
other events;
2. Inventory, promotion and review of the cross-border
projects;
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žinių panaudojimo ir keitimosi tarp gretimų šalių
ir tarptautinio bendradarbiavimo, siekiant išvengti
skaudžių gamtos nelaimių padarinių, skatinimas;
geologinės informacijos svarbos taikant darnios
plėtros principus, veiksmingo tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimo, tyrimo rezultatų praktinio
pritaikymo skleidimas.
Pagrindinės projekto veiklos sritys:
1. tarptautinių renginių organizavimas;
2. pasienio regionuose vykdomų projektų inventorizavimas, inicijavimas ir vertinimas;
3. tinklalapio įkūrimas ir palaikymas;
4. publikacijų rengimas ir sukauptos informacijos
skleidimas.
Svarbiausias projekto rezultatas – specialistų,
suinteresuotų bendradarbiavimu pasienio teritorijose, tinklo įkūrimas – į projektą aktyviai įsitraukė
mokslininkai ir praktikai, besidomintys tarpdisciplininio ekogeologinio bendradarbiavimo pasienio
regionuose klausimais, kaip antai: monitoringo,
kartografavimo, teisinių aspektų, gamtinių pavojų
valdymo, geologinės informacijos pritaikymo erdviniam planavimui ir kt. Bendradarbiavimas pasienio regionuose yra ypač reikšmingas įgyvendinant erdvinės
plėtros principus ir gali labai prisidėti prie aplinkos
taršos mažinimo, padėti išsaugoti tarptautinės
reikšmės aplinkos sudedamuosius elementus.
Apibendrinti projekto rezultatai 2008 metais
pristatyti IUGS komisijos Geomokslai aplinkos
formavimui (GEM) 5-ajame metiniame pasitarime,
vykusiame 33-iojo tarptautinio pasaulinio geomokslų
sąjungos kongreso IGC-33 metu Osle (Norvegijoje).
Duomenys apie IUGS–ICSU projekto „Geomokslų
vaidmuo ir darni pasienio regionų plėtra“ veiklą ir
rezultatus pateikiami Lietuvos geologijos tarnybos
tinklalapyje [http://www.lgt.lt/iborders].

3. Maitenance of the IBC website;
4. Publications.
One of the most important outcomes of the project is
the network of geoscientists interested in development of
cooperation of neighbouring countries where the current
level of geological activities is different. The IBC project
provided the better understanding of a vital need of geoscientific information for land use planning and resource
management across the international borders.

The results of the project have been widely reported –
more then 50 papers, providing concepts, principles and
case studies, applicable to different geographical regions, in
different journals have been published. A number of different international and local events (workshops, meetings,
conferences etc.) have been organized all over the world
under the umbrella of IBC. The final report of the project
“International Borders – Geoenvironmental Concerns
(IBC)” was presented for the GEM annual meeting at
IGC-33 in Oslo (Norway) August, 2008.
Information about the project activities and major
results is presented in the website of Lithuanian Geological
Survey [http://www.lgt.lt/iborders].
J. Satkūnas, J. Lazauskienė,
Lithuanian Geological Survey
M. Graniczny,
Polish Geological Institute
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UNESCO tarptautinės mokslo programos IGCP 499
projektas „Devono jūrinio ir kontinentinio baseinų
sąveika: ekosistemų evoliucija“
J. Lazauskienė, Lietuvos geologijos tarnyba
2004–2008 metais buvo inicijuotas ir vykdomas
UNESCO tarptautinės mokslo programos IGCP
499-asis tarptautinis projektas „Devono jūrinio ir
kontinentinio baseinų tarpusavio sąveika: ekosistemų
evoliucija“, kuriame dalyvavo daugiau nei 10 šalių
atstovai. Pagrindinis projekto koordinatorius – Senkenbergo gamtos mokslų institutas-muziejus (vok.
Forschungsinstitut und Naturmuseum Senckenberg),
Frankfurtas, Vokietija). Įgyvendinant projektą buvo
vykdomi tyrimai, skirti atkurti paleobaseinų ir
paleoekosistemų evoliuciją dabartinėje Europos
teritorijoje devono metu, įvertinti sąlygas ir procesus,
lėmusius devono nuosėdinės storymės susidarymo
sąlygas ir sandarą. Šių tyrimų svarba išaiškinant
paleoekosistemų raidos procesus leidžia geriau suprasti šiandienius aplinkos veiksnius ir prognozuoti
ekosistemų raidą.
Nuo projekto pradžios į projektinę veiklą įsitraukė
ir Lietuvos atstovai – Lietuvos geologijos tarnybos bei
Vilniaus universiteto specialistai įkurdami Baltijos
regioninę grupę (koordinatorė dr. Jurga Lazauskienė).
Šios grupės vykdomi tyrimai skirti paleoaplinkos
bei paleogeografinių sąlygų pokyčių rekonstrukcijai
Baltijos nuosėdiniame baseine dviejų geologinių
periodų – devono bei silūro riboje, ankstyvojo paleozojaus (silūro) jūriniam nuosėdiniam baseinui virstant į
vėlyvojo paleozojaus (devono) kontinentinį baseiną.
Tarptautinio IGCP 499 projekto tyrimų rezultatai leido ne tik atlikti devono paleoaplinkos
rekonstrukciją, bet ir geriau suprasti šiandienius
aplinkos veiksnius, prognozuoti ekosistemų raidą,
įvertinti sąlygas ir procesus, lėmusius ekonomiškai
svarbių devono naudingųjų iškasenų susidarymą.
Ketverių metų projekto rezultatai paskelbti
daugiau nei 500 straipsnių aukštą citavimo indeksą
turinčiuose mokslo leidiniuose.
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IGCP 499 project “Devonian landsea interaction: Evolution of ecosystems and climate” (DEVEC)
IGCP Project 499 “Devonian land-sea interaction: Evolution of ecosystems and climate” (DEVEC) was launched
in 2004 and finished in 2008. The project was aimed at
studying the controls and interactions of the respective
facies parameters in different paleogeographic settings,
the interrelated evolution of terrestrial and marine
paleoecosystems with respect to biotic and abiotic factors in space and time. Studies also included individual
paleoecosystems and their components as well as their
paleobiogeographic distribution. Relationships of regional
geological features and open questions, with respect to
biostratigraphy, facies interpretation and depositional
environments, especially land-sea transitional settings,
generated vivid discussions during all workshops and
field trips in the course of the project.
The Lithuanian participants (represented by specialists
of the Lithuanian Geological Survey and Vilnius University) joined the project in 2004 by establishing the Baltic
Regional Group (co-ordinator Dr. Jurga Lazauskiene).
Investigations of this group where aimed at reconstructing the changes and evolution of the pleogeographic,
paleoclimatic, sedimentary, geodynamic processes and
paleoenvironments in the Baltic Sedimentary Basin in
the turn of Silurian to Devonian periods, which comprises
the regional boundary of great importance marking the
transition from the Early Paleozoic marine regime to the
Middle-Late Paleozoic continental conditions that resulted
in considerable paleographic, paleoclimatic, geodynamic
and ecosystem changes in the region.
The results of the international IGCP 499 project provided the better understanding of the recent environmental
factors, the factors that influenced the formation of the
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Projekto metu Baltijos regioninės grupės dalyviai kartu su bendraautoriais parengė keletą
publikacijų:
1. Marshall J. E. A., Astin T. R., Brown J. F., MarkKurik E. & Lazauskienė J. 2007. Recognising
the Kacak Event in the Devonian terrestrial
environment and its implications for understanding land-sea interaction. In: Becker, R. T.
& Kirchgasser, W. T. (eds.) Devonian Events and
Correlations. London, UK, Geological Society of
London. 133–155. (Geological Society Special
Publications 278).
2. Žalūdienė G. 2006. Rytinio Baltijos regiono
devono tyrimų istorija (iki 1940 m.). Geologija.
Nr. 53. 57–67.
3. Žigaitė Ž., Karatajūtė-Talimaa V. 2008. New genus
of chondrichthyans from the Silurian–Devonian
boundary deposits of Tuva (Russia). Acta Palaeontologica Polonica. Vol. 58, No. 2. 127–131.
4. Satkūnas J., Žalūdienė G. 2007. Oldest geological
maps of the territory of Lithuania (the period
until 1926). Geologija. Nr. 58. 56–62.
5. Monkevičius A., Šliaupa S. 2007. Seismic stratigraphy and tectonic features revealed by shallow
continuous seismic reflection profiling, offshore
Lithuania. Geologija. Nr. 57. 63–71.
2008 m. rugsėjo 30 d. – spalio 10 d. Frankfurte
(Vokietija) įvyko projekto baigiamoji konferencija
„Nuo Gondvanos ir Laurentijos iki Pangėjos: okeanų
ir superkontinentų dinamika“, sutraukusi 130 dalyvių
iš įvairių pasaulio šalių. Konferencijoje buvo pristatyti viso projekto rezultatai; dabar rengiamas specialus
tarptautinis leidinys projekto duomenims paskelbti.
Lietuvos atstovai minėtame renginyje nedalyvavo,
tačiau Baltijos regioninės grupės tyrimų, atliktų per
visą projektinį laikotarpį, rezultatai buvo pristatyti
33-ajame tarptautiniame pasauliniame geomokslų
sąjungos kongrese, vykusiame 2008 m. rugpjūčio
6–14 d. Osle, Norvegijoje – buvo parengtas stendinis
pranešimas „Tectonic and ecosystems’ evolution of
the Baltic sedimentary basin at the Silurian–Devonian
transition“, Jurga Lazauskiene, Saulius Sliaupa, John
Marshall, Zivile Zigaite.
Kasmetes ataskaitas apie IGCP 499 tarptautinio
projekto veiklą, svarbiausius projekto rezultatus,
informaciją apie projektą įgyvendinant organizuotus
renginius ir lauko seminarus bei publikacijų sąrašą
galima rasti Senkenbergo gamtos mokslų instituto-muziejaus tinklalapyje: http://www.senckenberg.
de/igcp-499.

Devonian resources in the area, as well as compiled the data
for the future predictions of the ecosystems’ evolution.
The results of the 4 years-lasting project were widely
reported: more then 500 papers in the ISI-listed journals
have been published up to date, and many others are to be expected, including special volumes on different objectives.
Based on the results obtained within the project, several publications have been prepared by the participants of
the Baltic Regional Group:
1. J. E. A. Marshall, T. R. Astin, J. F. Brown, E. Kurik &
J. Lazauskienė. Recognising the Kačįk Event in the
Devonian terrestrial environment and its implications
for understanding land-sea interactions. London Geological Society Special Publications. 133–155.
2. Žalūdienė G. „History of Devonian research in the
Eastern Baltic Region (before 1940)“. Geologija.
No 53. 57–67. (In Lithuanian with English summary)
3. Karatajūtė-Talimaa, V., Žigaitė, Ž. 2008. New genus
of chondrichthyans from the Silurian–Devonian
boundary deposits of Tuva (Russia). Acta Palaeontologica Polonica. Vol. 58, No 2. 127–131.
4. Satkūnas J., Žalūdienė G. 2007. Oldest geological
maps of territory of Lithuania (the period until
1926). Geologija. No. 58. 56–62. (In Lithuanian
with English summary)
5. Monkevičius A., Šliaupa S. 2007. Seismic stratigraphy and tectonic features revealed by the shallow
continuous seismic reflection profiling, offshore
Lithuania. Geologija. Nr. 57. 63–71.
The final meeting of IGCP 499 was held during the
20th International Senckenberg Conference & 2nd Geinitz
Conference “From Gondwana and Laurussia to Pangaea:
Dynamic of Oceans and Supercontinents“, September
30 – October 10, 2008, in Frankfurt, Germany. 130 participants attended the conference that has been followed by
a 7-day post-conference field trip. As Lithuanian participants could not attend this final event, the achievements
of the Baltic Regional Group were presented during the
33rd International Congress of Geosciences in Oslo,
6-14 August 2008, by poster presentation “Tectonic and
ecosystems’ evolution of the Baltic sedimentary basin at
the Silurian–Devonian transition“. Jurga Lazauskienė,
Saulius Sliaupa, John Marshall, Zivile Zigaite.
Annual reports of the IGCP 499 project containing the
basic information about the major activities and events
organized, as well the major results and list of publication
are presented in the website of the Senckenberg institute:
http://www.senckenberg.de/igcp-499.
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Europos žemumų morfotektonika
J. Čyžienė, A. Bitinas, J. Satkūnas, Lietuvos geologijos tarnyba

2006–2008 metais Lietuvos geologijos tarnyba dalyvavo Europos Sąjungos finansuojamame bendrame
Lenkijos ir Vokietijos projekte MELA (Europos
žemumų morfotektoninis žemėlapis, kontraktas
MTKD-CT-2004-003108, http://www.mela.3dsign.pl),
kurio tikslas parengti bendro Europos žemumų
morfotektoninio žemėlapio turinį (legendą). Projekto
metu buvo sprendžiami morfotektoninio žemėlapio
sudarymo metodikos klausimai: siūloma pagal
bendrus principus kartografuoti grimztančias ir
kylančias teritorijas, aktyvias linijines tektonines
struktūras, skatinančias upių slėnių raidą bei fluidų
migraciją iš žemės gelmių į paviršių, druskų klodus,
kurių augimas žemės gelmėse verčia judėti uolienų
mases, jūrų krantų formavimosi kryptis ir kitus
endogeninius reiškinius, turinčius įtakos žemės
paviršiaus formoms. Lietuva tarptautinei mokslinei bendruomenei, dirbančiai morfotektonikos
srityje, yra ypač įdomi dėl turimos detalios informacijos apie kvartero nuogulų struktūras, senuosius
tarpledynmečių baseinus, neotektonikos reiškinių
pėdsakus nuosėdinėje uolienų storymėje ir kt.
Projekto eigoje buvo organizuota keletas konferencijų, skirtų morfotektonikos klausimams. Vieną
iš tokių tarptautinių konferencijų organizavo ir
Lietuvos geologijos tarnyba 2007 metų rugpjūčio
27–31 dienomis Vilniuje. Antroji tarptautinė MELA
konferencija „Gliaciotektonika, paleobaseinai ir
neotektoniniai reiškiniai“ buvo skirta Europos
žemumų morfotektoninio žemėlapio sudarymo
metodikos klausimams spręsti. Konferencijos
dalyviai lauko ekskursijos metu (ekskursiją vedė
A. Bitinas, J. Čyžienė, J. Satkūnas, S. Šliaupa) buvo
supažindinti su morfotektoniniais Lietuvos reljefo
elementais, aptartas kvartero periodo struktūrų ir
morfotektoninių darinių ryšys.
2008 metų balandžio 21–25 dienomis Lietuvos geologijos tarnyba organizavo tarptautinį
lauko simpoziumą Baltijos šalyse, kurio metu buvo
nagrinėjami įvairūs morfotektoniniai reiškiniai.
Simpoziume dalyvavo Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos,
Latvijos ir Estijos specialistai.
2008 metų rugpjūtį Osle vykusio 33-iojo Tarptautinio geologų kongreso STN-03 simpoziumas buvo
skirtas žemumų morfotektonikos klausimams ir
projekto MELA (Europos žemumų morfotektoninis
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Morphotectonics of European lowland areas
In 2006–2008, the Lithuanian Geological Survey participated in the International project MELA (Morphotectonic
Map of European Lowland Area, contract MTKD-CT2004-003108, http://www.mela.3dsign.pl) under the
auspices of the European Union. The MELA project is
designed for integration of knowledge on stratigraphy,
tectonics, and hydrogeology and, based on new scientific
experiments, elaboration of an interdisciplinary method of
studying the environmental changes in the Quaternary,
in the past and present. The project is targeted at creation
of a uniform model of changes of the natural environment
for the entire European Lowland Area and evaluation of
the innovative methodology for the Morphotectonic Map
of the European Lowland Area compilation. The project
MELA deals with following subjects: impact of the various
tectonic structures on the glacial processes in Pleistocene,
in connection with multiphase liquid flow in the basement,
correlation of the direct and remote sensing techniques,
used in the analysis of the young Alpine, and glaciotectonic
and neotectonic structures as a basis for identification of
zones with especially intensive disturbances, influencing
hydrodynamic field and initiating mass movements.
During the MELA project, several conferences have
been organized and morphotectonic problems of the interested area have been presented. The 2nd MELA Conference
“Glaciotectonic structures, palaeobasins and neotectonic
settings” has been organized by the Lithuanian Geological
Survey and was held in August 27–31, 2007, in Vilnius.
The research results have been presented, and a discussion
has been carried out on the methods of the Morphotectonic
Map of European Lowland Area construction, the relationship of the Quaternary structure with morphotectonic
phenomena was demonstrated and discussed during conferences and field excursions, and this knowledge corresponded
well with the scientific streamline of the Conference.
The Field Seminar “Morphotectonic features of
Lithuania, Latvia and Estonia” has been organized by
the Lithuanian Geological Survey in Baltic countries
in April 21–25, 2008. The seminar was focused on the
research issues of morphotectonic features. The seminar
was attended by participants from Lithuania, Poland,
Germany, Latvia and Estonia.
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žemėlapis) rezultatams aptarti. Simpoziumą inicijavo
Lenkijos geologijos institutas, finansavo Tarptautinės
geologijos mokslų sąjungos (IUGS) Aplinkos valdymo komisija (IUGS-GEM) ir kitos organizacijos.
Simpoziume dalyvavo 60 mokslininkų (neskaitant
dalyvių, aplankiusių stendinių pranešimų sesiją) iš
Lenkijos, Nyderlandų, Vokietijos, Danijos, Lietuvos
ir kitų šalių. Perskaityta 12 žodinių pranešimų (du
iš jų kviestiniai), pristatyta 17 stendinių pranešimų.
Simpoziume buvo nagrinėjami tektoninių struktūrų
aktyvumo ir jų ryšio su paviršiniais procesais klausimai, tektoninių struktūrų įtaka ledyno procesams
pleistocene, neotektoninių judesių ir klimato kaitos
įtaka krantų formavimosi procesams, buvo aptariami
kvartero paleobaseinai, glaciotektoniniai ir neotektoniniai procesai, geologinio kartografavimo duomenų
modeliavimas ir erdvinis pavaizdavimas. Simpoziume
buvo pristatyti pagrindiniai Europos Sąjungos projekto MELA rezultatai (http://www.mela.3dsign.pl).
Planuojamas Europos žemumų morfotektoninis
žemėlapis bus vertingas teritorijų plėtros, žemės
gelmių erdvinių išteklių panaudojimo srityse.

The Symposium STN-03 “Morphotectonics of lowland
areas” was initiated by the Polish Geological Institute
and supported by the IUGS Commission Geosciences
for Environmental Management (IUGS-GEM) and other
organizations. The symposium was attended by 60 participants (not counting visitors of the poster session), from
Poland, The Netherlands, Germany, Denmark, Lithuania
and other countries which contributed with questions,
comments and discussions. The symposium was focused
on the issues of activity of subsurface structures in connection with the active subsurface and surface processes,
impact of tectonic structures on glacial morphology and
glacial processes, techniques and methodologies of morphotectonic investigations, mapping and modelling. The
main results of the current EU project Morphotectonic
Map of European Lowland Area – MELA (http://www.
mela.3dsign.pl) were reported at the symposium.
The project map of the European Lowland Area will
demonstrate the correlation of subsurface structures
with active geological processes and will give forecast of
changes of geological environment significant for sustainable development.
J. Čyžienė, A. Bitinas, J. Satkūnas,
Lithuanian Geological Survey

TERRAFIRMA projektas – žemės paviršiaus pokyčių
stebėjimas palydovinės interferometrijos metodu
J. Čyžienė, V. Mikulėnas, V. Minkevičius, J. Satkūnas, Lietuvos geologijos tarnyba

Pokyčius žemės paviršiuje sukelia žemės drebėjimai,
nuošliaužos, krantų abrazija ir erozija, potvyniai,
gruntų sėdimas dėl požeminio vandens išsiurbimo
ir požeminės naudingųjų iškasenų eksploatacijos,
požeminių karstinių tuštumų įgriuvimo ir kitų
priežasčių. Gauti palydovinių stebėjimų duomenys
apie žemės paviršiaus pokyčius tam tikroje vietoje,
kartu su geologiniais ir geomorfologiniais duomenimis apie tiriamąją vietovę gali padėti nustatyti
žemės paviršiaus grimzdimo reiškinius. Lietuvoje
žemės paviršiaus pokyčius daugiausiai sukelia
nuošliaužos ir karstinės įgriuvos, dažnai sugriaudamos pastatus ir komunikacijas. 2006 metais liepos
28 dieną buvo pasirašytas susitarimas dėl Lietuvos
geologijos tarnybos įtraukimo į Europos kosmoso
agentūros projektą TERRAFIRMA, kuris yra vienas

TERRAFIRMA project: observation
of ground surface displacements by
the method of persistent scatterer
interferometry
Crustal deformations can be related to subsidence, landslides, earthquake activity, flooding, coastal erosion, volcanoes, ground water pumping activities, and exploitation
of mineral resources, karst processes etc. In Lithuania, the
ground surface deformations usually are related to landslides
and karst processes, which trigger destruction of buildings
and communications. TERRAFIRMA – a European Space
Agency under the Global Monitoring for Environment and
Security (ESA GMES) project (http://www.terrafirma.
eu.com/) – aims at saving lives, improving safety and
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iš 12 Europos kosmoso agentūros (ESA – European Space Agency) projektų, vykdomų Pasaulinio
monitoringo ekologiniam ir civiliniam saugumui
užtikrinti (GMES – Global Monitoring for Environment
and Security). Šiame projekte dalyvauja 25 Europos
nacionalinės geologinių tyrimų tarnybos (http://www.
Terrafirma.eu.com). TERRAFIRMA projekto tikslas –
įvertinti žemės paviršiaus geodinaminius judesius
Europoje (daugiausiai urbanizuotose teritorijose) naudojant palydovinės interferometrijos (InSAR – Synthetic
aperture radar interferometry) technologiją. Palydovinių
duomenų interpretavimas InSAR metodu teikia
galimybę nustatyti žemės paviršiaus svyravimus 1 mm
per metus tikslumu. Lietuvos geologijos tarnybos dalyvavimas TERRAFIRMA projekte 2006–2008 metais
suteikė išskirtinę galimybę naudotis ESA duomenimis.
Vienas iš pasirinktų TERRAFIRMA projekto tyrimo
objektų Lietuvoje – Vilniaus miesto teritorija.
Vilniaus miesto žemės paviršiaus geodinaminiai
judesiai, naudojant modernią palydovinę InSAR
technologiją, pradėti stebėti 1992 metais. Pasirinktos
teritorijos plotas ~826 km2, viename kvadratiniame
kilometre apytiksliai buvo stebimi 9 taškai (reflektoriai), iš viso 7662 taškai. Vilniaus miesto
žemės paviršiaus interferograma sudaryta pagal
1992–2001 metų matavimo duomenis. Atlikta šių
duomenų analizė parodė, kad Vilniaus miesto ir jo
apylinkių žemės paviršius gana stabilus, kasmetis
žemės paviršiaus judesių greitis nuo -1,5 mm/metus iki +1,5 mm/metus (vidutinis kasmetis greitis
-0,405 mm/metus) (pav.). Tačiau nustatytos ir
anomalios reikšmės: vakarinėje Vilniaus miesto
dalyje kasmečio žemės paviršiaus judesių greičio
reikšmės -(3–5) mm/metus ir daugiau; šiaurinėje ir
pietinėje Vilniaus dalyje šios reikšmės kai kur yra
nuo +(3–5) mm/metus. Palydovinės interferometrijos
duomenys buvo interpretuojami kartu naudojant
ir kitus turimus geologinius duomenis. Anomalių
reikšmių padėtis buvo tikslinama vietovėje lauko
darbų metu. Pasirinktų atskirų anomalių taškų
analizė parodė, kad pagrindinės žemės paviršiaus
grimzdimo priežastys Vilniaus mieste gali būti siejamos su gruntų konsolidacija dėl požeminio vandens
lygio žemėjimo/aukštėjimo, šlaitų nestabilumo,
sufozinių procesų. Žemės paviršiaus suslūgimus ir
kitas deformacijas gali lemti ir stambių inžinerinių
konstrukcijų sukeliama apkrova ir pan.
Žemės paviršiaus kilimo priežastis nustatyti gana
sudėtinga, tačiau šis reiškinys galėtų būti susijęs ir
su neotektoniniais judesiais. Tačiau dėl nustatyto
Vilniaus miesto žemės paviršiaus vidutinio (foninio)
stabilumo ši prielaida lieka diskutuotina.
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reducing economic loss by using the latest technology to
measure terrain motion from satellite radar data. Using
these data, the project provides a pan-European ground
motion hazard information service in each of the 25 member states of the European Union. Motions of the ground
and the associated buildings are a result of either natural
processes or human activity. Ground displacements are
significant when sufficient to cause damage to buildings or
infrastructure. In June 28, 2006, the Lithuanian Geological Survey joined the TERRAFIRMA project, which is one
of a number of services being run by the European Space
Agency under the Global Monitoring for Environment
and Security (GMES) initiative of the European Union.
TERRAFIRMA harnesses the unique power of satellite
radar interferometry (InSAR) to detect and measure the
Earth-surface terrain motion. The new radar satellite
technique allows measuring ground-surface terrain motions with precision 1 millimetre per year. Radar satellite
data for measurement of ground motion in Lithuania have
been used in the case study of Vilnius.
Persistent Scatterer Interferometrogram (PSI) for
Vilnius city has been compiled based on the measuring
data collected in 1992–2001. The result yields over 7662
individual measuring points for Vilnius city centre. The
distribution of PSI points shows evidence of spatial variability of the ground conditions across the old town and
adjacent area of Vilnius city. The PSI points detected in
the centre of Vilnius are characterized by average velocities
ranging between -1.5 to 1.5 mm/year during the 8.5-year
period of observation. The average annual motion rate
is -0.405 mm/year what makes it possible to consider
the Vilnius city as generally stable (Fig. ). However in
some places of Vilnius area, anomalous values have been
recorded: the western part of the city is subsiding by up
to 3–5 mm/year; the uplift of the ground surface was
detected in the northern and southern parts of Vilnius.
For the interpretation purpose, the PSI dataset has been
analyzed with the aid of various geological data. The
review of the PSI dataset has enabled to identify several
sites within the Vilnius area characterized by spatially
consistent concentrations of the negative PS. These localities as well as the site of the PSI reference point were
checked during the field reconnaissance. The examples of
movements detected by PSI examined in situ included
subsidence linked to the presence of compressible deposits,
mass movements, suffusion, groundwater level fluctuations, and presence of large engineering constructions.
The range of the registered ground motions is close to
the values obtained from the analysis of the intensity of
erosion processes in Vilnius.
There is no clearly visible spatial or linear trend of PS,
which could provide some evidence of a possible relation
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Palydovinės interferometrijos duomenys gali būti
labai naudingi tiek tirtos teritorijos, tiek konkrečių
inžinerinių objektų geodinaminiam stabilumui
vertinti.

between ground motions and neotectonic activity, which
is postulated for the Vilnius area. The absence of such
relations could be explained by various time-scales of
neotectonic activity and visible ground motion processes
(landslides, groundwater level change, etc.).
The Persistent Scatterer Interferometry
data are useful and applicable for assessment of
geodynamic stability of the studied areas and
particular engineering constructions.
J. Čyžienė, V. Mikulėnas, V. Minkevičius,
J. Satkūnas,

Lithuanian Geological Survey

Pav. Vilniaus miesto interferometrinių tyrimų
taškai, gauti iš Europos kosmoso agentūros.
Raudoni taškai žymi grimzdimą, mėlyni –
kilimą
Fig. Results obtained from the European Space
Agency using Radar Satellite Interferometry
dataset. The red dots indicate subsidence and the
blue ones – uplift (mm per year)

Lietuvos prekvartero storymės struktūrinės sandaros
erdvinis modelis
A. Baliukevičius, Lietuvos geologijos tarnyba
2006–2008 metais Lietuvos geologijos tarnybos
Giluminių tyrimų skyrius atliko projektą „Lietuvos
prekvartero storymės struktūrinės sandaros erdvinis
modelis“ (atsakingas vykdytojas A. Baliukevičius).
Projekto tikslas – išmokus naudoti ir pritaikius
GDM 5.1 programinę įrangą, sudaryti skaitmeninį
Lietuvos prekvartero storymės struktūrinės sandaros
erdvinį modelį. Prekvartero storymės sandaros trimatis erdvinis modelis buvo sudarytas integruojant
gręžinių duomenų masyvo, suformuoto GDM 5.1
programine įranga, ir dvimačių erdvinių modelių,
sukurtų pagal prekvartero storymės stratonų
struktūrinius žemėlapius M 1:200 000, duomenis.
Šis projektas yra nuosekli ankstesnių Giluminių
tyrimų skyriuje vykdomų prekvartero storymės
tyrimų, atliekamų apibendrinant ir kompiuterinėmis
priemonėmis valdant prekvartero storymės geologinius duomenis, tąsa.
GDM (angl. Geological Database Management)
programinė įranga yra skirta geologiniams duomenims valdyti. Ją naudojant sudaromi litologiniai

3D structural model of pre-Quaternary succession in Lithuania
The project of compilation of the 3D structural model of the
pre-Quaternary succession of Lithuania was launched in
2006 by the Lithuanian Geological Survey (project leader
A. Baliukevičius) and finished in 2008.
The aim of the project is to create the 3D structural
model of Lithuanian pre-Quaternary succession by means
of GDM 5.1 software. The model has been compiled integrating the borehole data base, formed adopting GDM
5.1 software and a number of 2D structural models of
the reference pre-Quaternary strata, created on the basis
of digital structural maps of the Pre-Quaternary succession of Lithuania at a scale M 1:200 000 (Čyžiene et al.,
2006). The project comprises the natural continuation of
the research projects carried out by the Division of Bedrock
Geology of the Lithuanian Geological Survey.
The GDM (Geological Database Management) software is designed for the flexible geological data manage-
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gręžinių pjūviai, tvarkomi ir sisteminami analitiniai,
geologinių ir topografinių kontūrų ir kiti duomenys.
Įranga galima interpoliuoti ir modeliuoti geologinius
duomenis trimatėje erdvėje. Modelio sudarymas
padeda išryškinti ir aptikti klaidingus ir prieštaringus
gręžinių duomenis, t. y. verifikuoti duomenų bazę.
Modeliui sudaryti buvo panaudoti Lietuvos prekvartero struktūrinių žemėlapių duomenys: gręžiniai,
atskirų prekvartero stratonų skaitmeninės izolinijos
su aukščio reikšmėmis, lūžiai, paplitimo ribos ir
kt. Visi šie duomenys buvo perkeliami į GDM 5.1
programinę įrangą lentelėmis (*.csv formatu), MS
Exelio duomenis (*.xls formatu), Dbase IV (*.dbf formatu), nes programinės įrangos galimybės neleidžia
tiesiogiai įkelti grafinių duomenų. Visi GDM 5.1 programine įranga sukurti grafiniai vaizdai yra tiesiogiai
susieti su lentelėmis; tai leidžia keisti arba tikslinti
geologinius duomenis. Modelis buvo kuriamas pagal
struktūrinių žemėlapių duomenis, projekto metu
tikslinta įvestų gręžinių stratigrafija, atsižvelgiant
į programinės ir kompiuterinės įrangos galimybes
buvo modifikuojami struktūriniai duomenys.
Lietuvos prekvartero storymės struktūrinės sandaros erdvinį modelį sudaro 20-ties Lietuvos prekvartero stratonų struktūrinių paviršių duomenys:
neogeno pado, paleogeno pado, kreidos pado, jūros
pado, viršutinio permo pado, apatinio permo
pado, karbono pado, devono sistemos – Žagarės
svitos kraigo, Stipinų svitos kraigo, Pamūšio svitos
pado, Pliavinių regioninio aukšto pado, Upininkų
serijos pado, Narvos serijos pado, Kemerių regioninio aukšto kraigo, Gargždų serijos kraigo, silūro
kraigo, kambro kraigo, apatinio kambro Baltijos
serijos kraigo, vendo kraigo, kristalinio pamato
paviršiai. Sudarytas modelis teikia galimybę detalizuoti ir patikslinti Lietuvos prekvartero storymės ir
slūgsojimo ypatumus, suteikė naujos informacijos
apie struktūrinę teritorijos sandarą. Modelį yra
itin lengva koreguoti ir tikslinti, papildyti naujais
duomenimis.
Sudarytas Lietuvos prekvartero storymės struktūrinės sandaros erdvinis modelis gali būti taikomas
sprendžiant hidrogeologijos, ekologijos, naftos
geologijos, požeminių saugyklų įrengimo ir kitus
regioninius taikomuosius geologijos uždavinius.

ment: it could be used for managing of well, geological
and topographical contour data; creation of geological and
lithological cross-sections; also, a number of the other types
of data could be systematized and managed. Moreover, the
GDM 5.1 software can be used for verification and correction of stratigraphical, structural and the other types
of well data. The 3D structural model of Lithuanian preQuaternary succession has been compiled on the basis of
complex integration of different data: the structural maps of
Lithuanian Pre-Quaternary succession with location of the
boreholes, isolines of the pre-Quaternary strata with the altitudes and locations of faults, boundaries of the distribution
of the different pre-Quaternary geological strata, etc. Compilation of the model included verification and correction
of the stratigraphy of well data and the data of structural
maps. Due to the technical peculiarities of the software, all
the data mentioned above have had to be imported into the
GDM 5.1 software in the format of tables (*. csv format),
MS Exel data (*. xls format), and DBase IV (*. Dbf format).
All the graphical images were directly linked to the tables
in the GDM 5.1 software that enables efficient managing,
upgrading and verification of the geological data.
The 3D structural model of the pre-Quaternary succession of Lithuania has been created through integration
of digital data from the 20 reference structural maps of
the pre-Quaternary succession: Neogene, Palaeogene,
Cretaceous, Jurassic, Upper Permian, Lower Permian,
Carboniferous as well as Žagarė, Stipinai and Pamūšis
Formations, Pliaviniai Regional Stage, Upininkai and
Narva Groups, Kemeriai Regional Stage and Gargždai
Group of Devonian; Silurian; Cambrian (post-Baltija
section), the Lower Cambrian Baltija Group, Vendian
strata and the structural map of the crystalline basement.
The 3D model created allows specifying the conditions
of the occurrence of reference strata and provides the
new information on the structure of the Pre-Quaternary
succession of Lithuania. The adaptation of the GDM 5.1
software allows an efficient and constant supplementation
of the model with the new data; also, structural maps of
the different geological formations can be easily plotted
at different scales.
The 3D structural model of the pre-Quaternary succession of Lithuania could be useful for hydrogeological, ecogeological and the other kind of mapping, also analysing
general geological aspects of the underground structure
of Lithuania in respect of evaluation of the perspectives
for the establishment of underground storages, defining
the tectonically active zones, etc.
A. Baliukevičius,
Lithuanian Geological Survey
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Seismologiniai tyrimai 2008 metais
A. Pačėsa, J. Lazauskienė, Lietuvos geologijos tarnyba
2008 metais Lietuvoje toliau buvo vykdomi šalies seismologiniai tyrimai pagal Lietuvos seisminių sąlygų
įvertinimo 2007–2010 metų programą, įgyvendinant
šios programos uždavinius.
Ataskaitiniais metais buvo tęsiami Lietuvos seismologinio monitoringo darbai – iš Ignalinos atominės
elektrinės seisminio monitoringo sistemos (IAE
SMS) sistemingai buvo parsisiųsdinami, kaupiami ir
analizuojami seisminio stebėjimo stočių duomenys.
Pažymėtina, kad nuo vasario iki balandžio mėnesio
Ignalinos AE SMS buvo tęsiami modernizavimo
bei derinimo darbai ir tuo metu sistema neveikė.
Modernizacijos metu kiekvienoje iš keturių seisminio
stebėjimo stočių buvo įrengti papildomi trumpaperiodiniai trikomponenčiai davikliai. Taip pat visose
seisminio stebėjimo stotyse pakeisti nepatikimai veikę
analoginiai-skaitmeninai keitikliai ir įrengti autonominiai duomenų kaupimo įrenginiai, skirti duomenų
integralumui užtikrinti net ir sutrikus telemetrinės
duomenų perdavimo sistemos darbui.
Be Ignalinos AE SMS duomenų, buvo renkami
ir preliminariai analizuojami NORSAR ir Helsinkio
universiteto (HU) biuleteniuose bei kitų tarptautinių
seisminio stebėjimo tinklų tinklalapiuose pateikiami
duomenys.
2008 m. sausio 17 d. NORSAR analitikų parengtame regioniniame biuletenyje Baltijos jūroje netoli
Lietuvos krantų, maždaug ties Juodkrante (1 pav.)
užfiksuotas vienas nedidelis (M = 2,4) nenustatytos prigimties seisminis įvykis. Preliminarus HU
biuletenis šį įvykį identifikavo kaip sprogdinimą.

Seismological investigations in
2008
In 2008, the seismological investigations in Lithuania
were carried out within the framework of „The programme
of assessment of the seismicity of Lithuania for years
2007–2010”.
The project of Seismological Monitoring of Lithuania
was continued in 2008, focusing on collection, processing and analysis of seismic data of Seismic Monitoring
System (SMS) of Ignalina Nuclear Power Plant (NPP).
The processed seismic data were sent to the international
seismological centres, Lithuanian governmental institutions and seismological organizations of neighbouring
countries. Noteworthy, some tasks of modernization of
SMS were carried out from February to April, 2008, and
the system did not operate during this time period. Additional three-component short period seismometers have
been installed in the each seismic station. Moreover, faulty
digitizers have been replaced by new ones and raw data
backup equipment has been installed in each of the stations.
Analysis of the seismic data, registered by other regional
seismological monitoring networks, namely Seismological
Institute of Helsinki University (HU) and NORSAR has
been carried out simultaneously.
NORSAR regional analyst reviewed bulletin and
regional bulletin of Seismological Institute of Helsinki
University (HU) were analyzed and events with epicentres
located in Lithuania and adjacent territories have been
considered (Figs 1 and 2).

1 pav. NORSAR analitikų parengto 2008 metų regioninio biuletenio seisminiai įvykiai, vykę Lietuvos ir
gretimose teritorijose. Apskritimai žymi seisminius
įvykius, trikampiai – karjerus, kuriuose yra (arba gali
būti) vykdomi sprogdinimai. Pagal ankstesnės analizės
rezultatus galima epicentrų lokalizacijos vidutinė paklaida apie 50 kilometrų
Fig. 1. NORSAR reviewed regional seismological bulletin of 2008, covering the territory of Lithuania and
adjacent areas. Shaded circles indicate seismic events,
open triangles – quarries where explosions were (or could
be) executed. Locations of epicentres might have errors up
to 50 km, according to previous analyses
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Gegužės mėnesį NORSAR regioniniame biuletenyje
Baltijos jūroje prie Lietuvos krantų užfiksuoti šeši
įvykiai (M = 2,1–2,5), kurie sietini su senų sprogmenų
naikinimo operacija „MCOPLIT-2008“, vykusia gegužės 3–16 dienomis. Dar du seisminiai įvykiai Baltijos
jūroje ties Lietuvos–Latvijos siena, maždaug 100 km
nuo kranto, buvo užfiksuoti gruodžio 10 dieną. Įvykių
magnitudės (M = 2,9 ir M = 2,8) ir jų registravimo
laikas leidžia manyti, kad tai buvo sprogdinimai.
Preliminarus HU biuletenis šiuos įvykius taip pat
identifikavo kaip sprogdinimus.
2008 metais Helsinkio universitetas pateikė
galutinį regioninį 2007 metų seisminių įvykių
katalogą. Jo duomenimis, 2007 metais Lietuvos
teritorijoje neužfiksuota nė vieno seisminio įvykio
(2 pav.). Baltijos jūroje greta Lietuvos krantų
rugpjūčio mėn. užfiksuoti keturi įvykiai. Jie sietini
su senų sprogmenų naikinimo operacija „Open Spirit
07“, vykusia rugpjūčio 31 – spalio 10 dienomis. Dar
keli seisminiai įvykiai, nustatyti pietinėje Latvijos
dalyje netoli Lietuvos sienos, sietini su sprogdinimais, vykdytais Latvijos arba Lietuvos karjeruose.
Gegužės 28 d. seisminis įvykis užfiksuotas Kaliningrado srityje (Rusija), spalio 10 d. – Baltijos jūroje,
greta Lietuvos kranto, o gruodžio 20 d. Baltijos jūroje
greta Latvijos kranto. Visi minėti įvykiai HU kataloge
identifikuoti kaip sprogdinimai, t. y. nenustatytos
kilmės įvykiai arba su kelių šimtų km paklaida
lokalizuoti sprogdinimai karjeruose.
2008 m. gruodžio 16 d. 7 val. 20 min. Lietuvos
laiku pietinėje Švedijoje 37 km nuo Malmo miesto
įvyko 4,3 magnitudės žemės drebėjimas. Drebėjimo
sukelti virpesiai buvo užfiksuoti ir trijose Ignalinos
AE SMS stotyse. Išanalizavus Lietuvos žiniasklaidos
pranešimus ir asmenines apklausas nustatyta, kad
šis žemės drebėjimas Lietuvoje fiziškai nebuvo
jaučiamas.

NORSAR regional analyst reviewed bulletin of 17
January, 2008, contains a minor seismic event (M = 2.4)
of the unidentified origin in the Baltic Sea near the Lithuanian coast close to Juodkrantė (Fig.1). The preliminary
HU bulletin has identified this event as an explosion. In
the NORSAR regional bulletin of May, six seismic events
(M = 2.1 – 2.5) have been recorded in the Baltic Sea near
the Lithuanian coast, being identified as explosions caused
by operations on elimination of old explosives „MCOPLIT2008“ carried out in May 3–16, 2008. Two other seismic
events were recorded in December 10, 2008, in the Baltic
Sea near the Latvian-Lithuanian border, ~100 km from
the shore line. The magnitudes (M = 2.9 and M = 2.8) and
timing of these seismic events imply them being explosion
events. The preliminary HU bulletin identified them as
explosion events as well.
In 2008, HU have prepared the final version of the
reviewed regional bulletin for the year 2007. Based on
these data, no local seismic events have been recorded in
the territory of Lithuania (Fig. 2). Four seismic events
were recorded in the Baltic Sea near the Lithuanian
coast in August. All of these events have been identified as explosions caused by operation on elimination of
old explosives “Open Spirit 07”, carried out in August
31 – October 10, 2007. Several seismic events, located in
the Southern Latvia near the Latvian–Lithuanian border,
corresponded to quarry blasts in the quarries of Lithuania
and/or Latvia. On May 28, one seismic event was recorded
in the Kaliningrad region (Russia) close to the Lithuanian
border; on October 10, in the Baltic Sea near Lithuanian
coast; on December 20, in the Baltic Sea near the Latvian
coast. All seismic events, reported in the HU bulletin, were
identified as explosions. Most probably, all these events
were quarry blasts whose epicentres have been localised
with errors of several hundred kilometres, or the events
of un-identified origin.

2 pav. Helsinkio universiteto 2007 metų regioninio biuletenio seisminiai įvykiai, vykę Lietuvos
ir gretimose teritorijose. + – žymi sprogdinimų
sukeltus seisminius įvykius,  – karjerus, kuriuose
yra (arba gali būti) vykdomi sprogdinimai. Pagal
ankstesnės analizės rezultatus epicentrų lokalizacijos
vidutinė paklaida gali būti apie 50 kilometrų
Fig. 2. Regional seismological bulletin of Helsinki
University issued in 2007 covering the territory of
Lithuania and adjacent areas. Crosses indicate explosion events, open triangles – quarries where explosions (or
could have been) executed. Locations of epicentres might
have errors up to 50 km, according to previous analyses
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2008 metais buvo baigti būsimųjų seisminių
stočių vietos parinkimo Vakarų ir Vidurio Lietuvoje
darbai. Bergeno universiteto Geofizikos institutui
suteikus portatyvinę seisminių virpesių matavimo
įrangą, galimose seisminių stočių įrengimo vietose
atlikti foninio triukšmo matavimai. Išanalizavus
ir apibendrinus visą sukauptą informaciją buvo
nustatyta, kad pagal infrastruktūrinius ir seisminio
triukšmo lygio parametrus tinkamiausia vieta rengti
naują seisminę stotį Vakarų Lietuvoje yra vienkiemis
Paburgės km., Žemaitijos nacionaliniame parke, o
Vidurio Lietuvoje – 1863 metų sukilimo muziejaus
(Paberžės kaimas, Kėdainių raj.) teritorija.
2008 metais pagal Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-580
„Dėl priemonės Nr. VP3-1.4-AM-07-V „Aplinkos
monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas,
valstybės prioritetų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo“
nuostatas buvo parengtas ir Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo
agentūrai pateiktas projektas „Geologinės aplinkos
monitoringo pajėgumų stiprinimas“, kurio vienas iš
tikslų yra įkurti valstybinį nenutrūkstamai veikiantį
seisminių stebėjimų stočių tinklą Lietuvoje, o vienas
iš svarbiausių uždavinių – įrengti dvi naujas stacionarias labai plataus diapazono seisminio stebėjimo
stotis, finansavimui gauti paraiška.
Dar viena iš seismologinių tyrimų sričių – dalyvauti tarptautiniame PASSEQ eksperimente
Lietuvos teritorijoje, apdoroti ir interpretuoti šio eksperimento duomenis. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo
baigti tarptautinio PASSEQ eksperimento lauko
darbai Lietuvos teritorijoje, portatyvinės seisminės
stebėjimo stotys buvo grąžintos tarptautinio projekto
dalyviams, nauji sukaupti duomenys susisteminti ir
archyvuoti Lietuvos geologijos tarnyboje bei pateikti
projekto koordinatoriams. 2008 metais buvo pradėta
šio eksperimento seisminių duomenų analizė, siekiant
identifikuoti vietinius seisminius įvykius.
2008 metais buvo dalyvauta penkiuose tarptautiniuose seminaruose ir konferencijose seisminių
stebėjimų tematika (žr. priedus).

In December 16, 2008, at 7:20 a.m. Lithuanian time, in
the Southern Sweden, ~ 43 km away from Malmo city the
earthquake of the magnitude 4.3 have occurred. The event
was recorded by three seismic stations of Ignalina NPP
system. According to the media information and personal
interviews, the earthquake was not felt in Lithuania.
One of the most important tasks of implementation of
the programme of Assessment of the seismicity of Lithuania comprises the installation of two new broadband seismic stations, associated with the GEOFON programme.
The first stage of implementation included the fulfilment of
the following task: the site selection for two new broadband
seismic stations in the Central and Western Lithuania was
finished in the 1st quarter of 2008. Two sites were selected
based on a number of various criteria and measurements of
background noise: one site in the territory of the “Museum
of the uprising of 1863” (Kėdainiai District) in the Central
Lithuania and the other site in Paburgė in the territory of
Žemaitija National Park, in Western Lithuania.
Preparation of documentation of the project “Strengthening of the institutional capacities of the geoenvironmental
monitoring in Lithuania” and application for financial
support to the EU Cohesion Fund was the another major
task in the year 2008.
The project of the “Passive seismic monitoring of the
territory of Lithuania“- a part of the international Passive
Seismic Experiment PASSEQ 2006–2007, was continued
in 2008. In the course of 2008, all the temporary seismic
stations were dismounted and shipped back to the partners
of the international project. The acquisition and analysis of
newly collected raw data, aimed at detecting and localisation of local seismic events in the territory of Lithuania
were carried out throughout the year.
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Skaitmeninis pasaulio magnetinių anomalijų žemėlapis
L. Korabliova, J. Lazauskienė, Lietuvos geologijos tarnyba

Tarptautinis projektas „Skaitmeninis pasaulio magnetinių anomalijų žemėlapis (WDMAM)“, kuriame
dalyvavo ir Lietuvos geologijos tarnybos specialistai,
buvo pradėtas 2006 metais, siekiant apibendrinti
giluminę žemės sandarą apibūdinančius paviršinių
aeromagnetinių stebėjimų duomenis. Projektą
įgyvendinus 2007 metais išleistas „Skaitmeninis
pasaulio magnetinių anomalijų žemėlapis“ masteliu 1:50 000 000 (1 pav.) ir sudaryta skaitmeninė
duomenų bazė. Minėtasis žemėlapis buvo sudarytas
milžiniško aeromagnetinių stebėjimų, per pastaruosius dešimtmečius atliktų visuose žemynuose
ir pasauliniame vandenyne, duomenų masyvo
pagrindu. Žemėlapis yra skiriamas įvairių sričių
geomokslininkams ir kitiems specialistams žemės
gelmių giluminės sandaros, tektoninių struktūrų ir
kt. tyrimams.

Digital Magnetic Anomaly Map of
the World (WDMAM) at a scale of
1:50 000 000

1 pav. Skaitmeninis pasaulinio magnetinių anomalijų
žemėlapis

Fig. 1. Magnetic Anomaly Map of the World
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The international project “Digital Magnetic Anomaly Map
of the World (WDMAM)” has been initiated to compile and
make available magnetic anomalies caused by the Earth’s
uppermost lithosphere, measured in continental and oceanic
areas, referred to satellite measurements and geomagnetic
observatories all over the world. The objective is to provide
an interpretive dimension to surface observations of the
Earth’s composition and geologic structure. The resulting
product of the project is a printed magnetic anomaly map
of the World at a scale 1:50 000 000 (Fig. 1) and a digital
database that includes anomaly values on a grid of resolution

2008 METAIS BAIGTŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ PROJEKTŲ REZULTATAI
Results of projects completed in 2008

Skaitmeniniam pasaulio magnetinių anomalijų
žemėlapiui masteliu 1:50 000 000 sudaryti Lietuvos geologijos tarnybos darbuotojai parengė
pirminius aeromagnetinius duomenis ir sudarė
šalies teritorijos magnetinių anomalijų žemėlapį.
Lietuvos teritorijos magnetinio lauko skaitmeninis modelis ir magnetinio lauko žemėlapiai buvo
sukurti naudojant įskaitmenintus aeromagnetinių
stebėjimų (kartografavimo) 1:200 000 masteliu lauko
duomenis (pirminių aeromagnetinio kartografavimo duomenų Lietuvos Baltijos jūros akvatorijoje
maršrutai buvo išdėstyti šiaurės vakarų kryptimi
2 km atstumu, skrydžių aukštis – 300 m virš jūros
lygio; o aeromagnetinio kartografavimo sausumoje
maršrutų kryptys buvo skirtingos: centrinėje Lietuvos teritorijos dalyje – šiaurės vakarų, pietrytinėje
ir šiaurinėje – platuminė, atstumas tarp matavimo
profilių – 2 km, skrydžių aukštis – 80 m ir 300 m virš
žemės paviršiaus; magnetinių anomalijų vidutinis
kvadratinis nuokrypis – ±13,6 nT). Magnetinio lauko
skaitmeninis modelis ir magnetinio lauko transformacijos buvo atliktos naudojant Potential Fields bei
Surfer programinę įrangą.
Pirminių lauko duomenų analizė ir interpretavimas atskleidė sudėtingą Lietuvos magnetinio lauko
pobūdį ir jam būdingus ryškius skirtumus. Dėl tos
priežasties įvairiuose kartografuotuose plotuose
matomas netolygus skaitmeninio modelio izolinijų
tankis – didelio intensyvumo anomalijose izodinamų
tankis siekia 10 nT, kituose plotuose – 5 nT. Sudaryto
magnetinio lauko žemėlapio vidutinis kvadratinis
izodinamų tankio nuokrypis ±0,11 nT.
Lietuvos magnetinių anomalijų žemėlapyje
pavaizduotos anomalijos skiriasi forma, dydžiu,
išsidėstymu, amplitudėmis ir intensyvumu (2 pav.).
Lietuvos magnetiniam laukui būdinga sudėtinga
anomalijų mozaika, įvairios teigiamos ir neigiamos
anomalijos, kai bendrame magnetinio
lauko fone (reikšmės kinta nuo -600 nT
iki +600 nT) išsiskiria labai intensyvios (2000–5000 nT) anomalijos (pvz.,
Varėnos, Drūkšių).

3 arc minutes. The product is derived from a multitude of
aeromagnetic surveys executed over the continents in past
decades and ship cruise data over the oceans. The work is
designed to demonstrate to the users from the geological
community the value of magnetic anomaly data in the
exploration of the earth, its tectonics and resources.
The Lithuanian Geological Survey joined the project in
2006, intending to prepare and provide the aeromagnetic
data, to compile the digital model of the magnetic field
and the magnetic anomaly map of the territory of Lithuania for the compilation of the Digital Magnetic Anomaly
Map of the World (WDMAM)”. The magnetic anomaly
map of the territory of Lithuania has been compiled on a
basis of aeromagnetic surveying at a scale 1:200 000 field
data (aeromagnetic surveys at a flight altitude of 300 m
above sea level and spaced 2 km have been carried out for
the Lithuanian offshore and NE, SE, WE aeromagnetic
surveys at a flight altitude of 80–300 m above the surface
and spaced 2 km have been carried out for the Lithuanian
onshore; an average square deviation of the magnetic
anomalies – ±13.6 nT). The digital models of the magnetic
field of Lithuania have been created using SURFER and
“Potential Fields” software.
Analysis and interpretation of the aeromagnetic field
data showed a rather complicated character of the magnetic field of the territory of Lithuania, expressed by the
sharp variations of the magnetic anomalies. Images of the
magnetic anomalies show some emphatic differences in the
different parts of the territory: within the boundaries of the
intense magnetic anomalies isodynamic spacing of magnetic map reaches 10 nT, while in the rest of the territory it
varies around 5 nT. The magnetic anomalies considerably
vary in shape, size, direction, amplitude and intensity
(Fig. 2). The variations of the magnetic field bear a mosaic
character in the major part of the territory of Lithuania,
while very intense anomalies up to 2000–5000 nT are

2 pav. Lietuvos teritorijos magnetinių
anomalijų žemėlapis. Mastelis 1:200 000
(autoriai L. Korabliova, M. Popov)
Fig. 2. Magnetic anomaly map of Lithuania. At as scale 1:200 000 (authors L. Korabliova, M. Popov)
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Horizontalaus magnetinio lauko gradiento žemėlapyje matomi ryškūs magnetinio lauko pokyčiai,
išreikšti siauromis ir intensyviomis anomalijomis,
nusitęsusiomis šiaurės rytų, šiaurės vakarų ir platumine kryptimis. Didžiajai Lietuvos teritorijos daliai
būdingos mozaikinio pobūdžio magnetinio lauko
variacijos, kurių bendrame fone išskirtos ištęstos formos lokalių minimumų grandinės ir horizontalaus
gradiento teigiamos anomalijos.
BOUNDARY programine įranga buvo automatiškai kartografuoti magnetinio lauko horizontalių
gradientų maksimų centrai, kurie, formuodami taškų
grandines, leidžia nustatyti skirtingų kristalinio pamato tektoninių struktūrų ribas ir tektoninius lūžius.
Vienas iš efektyvių tektoninių blokų ir tektoninių
lūžių išskyrimo metodų remiasi potencialių laukų
terasingo transformacijomis, kai bendrame magnetinio lauko fone automatiškai išskiriami blokai,
pasižymintys įmagnetinimo homogeniškumu. Šio
metodo dėka sudaryti potencialių laukų terasingo
blokų žemėlapiai, kurie rodo struktūrų tektonines
ribas ir įvairaus įmagnetinimo blokus.

distinguished in the general background (Fig. 2). Zones
of higher gradient values marking the geological limits
in the crystalline basement are well distinguished in the
shaded horizontal derivative magnetic map of Lithuania.
The determined magnetic gradient maximums indicating
the boundaries of different anomalies were successfully
adopted to distinguish the tectonic structures and faults.
While the method of the terracing allowed distinguishing blocks with different magnetic suscectibility in the
crystalline basement.

L. Korabliova, J. Lazauskienė,
Lithuanian Geological Survey

Nacionalinės geologinės informacijos sistemos plėtra
R. Aleknienė, D. Malinauskas, Lietuvos geologijos tarnyba
Lietuvos geologijos tarnyba dalyvauja projekte
„Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros
(LGII) išvystymas“, įgyvendinamame pagal Lietuvos
2004–2006 metų Bendrojo programavimo dokumento 3.3 priemonę „Informacinių technologijų paslaugų
ir infrastruktūros plėtra“. Projekto vykdytojas –
Valstybės įmonė Nuotolinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“. Be Lietuvos geologijos
tarnybos projekte dalyvauja Aplinkos apsaugos
agentūra, Miškotvarkos tarnyba, Saugomų teritorijų
tarnyba, Registrų centras, Lietuvos automobilių
kelių direkcija ir kt. Projekto tikslas – integruoti
viešojo sektoriaus geografinę, pagrindinių valstybės
registrų, statistinę ir kitą geografiškai susiejamą
informaciją, kad internetu būtų galima pasiekti ir
bendrai naudoti įvairius duomenų rinkinius, valdomus skirtingų institucijų. Projekto eigoje sukurtame LGII tinklalapyje bus galima rasti informaciją
apie projekto partnerių teikiamus įvairių sričių
duomenis, užsisakyti duomenis ar jų teikimo paslaugas, teikti savo duomenis, naudotis Geografinių
sąvokų žinynu. 2008 metais buvo atlikti sistemos
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Development of the National
Geological Information System
The Lithuanian Geological Survey (LGT) is involved
in the project “Development of Lithuanian Geographic
Information Infrastructure (LGII)”, implemented within
the Lithuanian Single Programming Document measure
3.3 of 2004–2006 “Information technology services and
infrastructure development”. The aim of the project is to
integrate the geographic information, information from the
basic public records, statistical, and other geographically
related information of public sector providing access to
different data sets published in the Internet and managed
by different authorities. In 2008, the phases of the system
development, testing and deployment were accomplished.
The Underground Register and the Geological Information System (GEOLIS) administered by the Lithuanian
Geological Survey were supplemented with the spatial
data processing modules and modules for performance of
automated metadata and data supply to the central LGII
system. The metadata of the data provided by the LGT and
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kūrimo, testavimo ir įdiegimo etapų darbai. Lietuvos geologijos tarnybos valdomos Žemės gelmių
registro bei Valstybinės geologijos informacinės
sistemos (GEOLIS) išplėstos erdvinių duomenų
tvarkymo moduliais, įdiegti moduliai, skirti vykdyti
automatizuotą metaduomenų ir duomenų teikimą
LGII centrinei sistemai bei partnerių duomenų (Upių
baseinų kadastro, Upių ir ežerų kadastro, Saugomų
teritorijų kadastro) pakrovimą į GEOLIS. Paruošti
ir į LGII centrinę sistemą perduoti LGT teikiamų
duomenų metaduomenys bei duomenų pavyzdžiai
sistemos veikimui testuoti. Vykdant projekte numatytus darbus, į naują serverį perkelta Oracle DB,
atnaujinta Oracle duomenų bazės programinės
įrangos versija, erdviniams duomenims teikti už projekto lėšas įsigyta ir įdiegta nauja MapXtreme 6.80
versija. Minėtiems duomenims tvarkyti atnaujinta ir
iki 63 darbo vietų išplėsta darbo vietų programinė
įranga MapInfo 9.0 ir MapInfo 9.5.
2008 metais sukurta ir įdiegta programinė įranga,
išplečianti „Potencialių taršos židinių“ posistemio
funkcionalumą: sukurtos aplinkos automatizuotai
vertinti potencialių taršos židinių (toliau – PTŽ)
pavojingumą aplinkai bei įvesti ekogeologinių
tyrimų duomenis. Programinę įrangą sukūrė UAB
„Informacinės technologijos“ specialistai. Posistemio išplėtimas atliktas įgyvendinant projektą
„Nacionalinės geologinės informacinės sistemos
išvystymas informacinės visuomenės reikmėms“.
Atlikti duomenų bazių pakeitimai ir sukurtos funkcijos
bei aplikacijos, skirti įvesti PTŽ pavojingumo balo
skaičiavimams reikalingą informaciją, ją peržiūrėti,
įvertinti PTŽ pavojingumo lygį ir rezultatams išsaugoti duomenų bazėje. Paruošti šablonai duomenims
apie PTŽ pavojingumą aplinkai teikti LGT tinklalapio žemėlapių peržiūros dalyje bei ataskaitoms
spausdinti. Sukurta ekogeloginių tyrimų duomenų
tvarkymo aplinka leis tvarkyti erdvinius ir atributinius ekogeologinių tyrimų ir darbų duomenis, atlikti
duomenų paiešką ir peržiūrą, formuoti ataskaitas.
Naujų duomenų įvedimas ir tvarkymas susietas su
Adresų registro, Žemės gelmių registro gręžinių bei
tyrimų dalies duomenimis, GEOLIS posistemių „Bibliofondas“, „Kasiniai“, „Požeminio vandens monitoringas“ duomenimis. Duomenų tvarkytojų patogumui
sukurtos erdvinių objektų paieškos, bandinių kiekio
skaičiavimo ir kt. funkcijos. Sukauptais duomenimis
naudosis ne tik Lietuvos geologijos tarnybos darbuotojai, informacija bus teikiama ir tarnybos tinklalapio
GEOLIS duomenų teikimo žemėlapių dalyje.

the data for testing system performance were prepared and
forwarded to the central LGII system. Within the project
work, and updated version of the Oracle Database was
moved to a new server. A new version of MapXtreme 6.80
was purchased and installed from project funds. The spatial
data processing workstation software MapInfo 9.0 and MapInfo 9.5 were updated and expanded to 63 workplaces.
In 2008, software was created and installed improving
the performance of “Potential contamination sources”
(PCS) sub-system. 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 research data administration
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 monitoring”. 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.
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Geologijos fondo veikla
V. Žičkutė, L. Ramanauskienė, Lietuvos geologijos tarnyba
1. Žemės gelmių geologinio tyrimo dokumentai
(ataskaitos)

Regulation and usage of geological
information in the Geological Fund

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. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus įsakymu Nr. 1-146 patvirtinta Lietuvos
geologijos tarnyboje saugomos geologinės informacijos naudojimo tvarka (Valstybės žinios. 2007,
Nr. 129-5253). Geologijos fonde sukaupta visa Lietuvos teritorijoje ir kai kuriose su ja besiribojančiose
užsienio teritorijose geologinių tyrimų metu gauta
informacija. Geologijos fondui informaciją nuolat
teikia visos geologinius tyrimus atliekančios įmonės.
Fondas pradėtas komplektuoti 1945 metais ir jame
sukaupta, saugoma ir naudojama 14 052 tyrimo darbų
ataskaitos (iš viso apie 30 000 atskirų vienetų, įskaitant
gręžinių pasus, geofizines diagramas, žemėnaudos
planus ir kt.). 2008 metais tęstas Geologijos fondo
komplektavimas.
Per 2008 metus fondas papildytas:
• 1310 geologinio tyrimo ataskaitų;
• 349 geofizinių tyrimų diagramomis.
Per 2008 metus lankytojams išduota 3841 ataskaita,
256 lapai įvairaus mastelio topografinių žemėlapių.
Pagal įvairių įmonių, mokslo institucijų ir fizinių
asmenų užsakymus paruošta ir pateikta elektroninėse
laikmenose Geologijos fonde ir Lietuvos geologijos
tarnybos informacinių sistemų duomenų bazėse
saugomų dokumentų (geologinio turinio žemėlapiai,
geologinių tyrimo darbų ataskaitos, vandenviečių
sanitarinės apsaugos zonų ir kt.) 83 kopijos ir 8099
atskirų dokumentų kopijos (A4 formatu). 1999 metais
pradėta kaupti skaitmeniniai geologinių dokumentų
įrašai kompaktiniuose diskuose. 2008 metais kompaktiniuose diskuose gauta 125 ataskaitos.
Tęsiamas Geologijos fonde saugomų dokumentų
katalogų duomenų suvedimas į Geologinės informacinės sistemos „Bibliofondo“ posistemį. Suformuoti
autorinis, teritorinis ir dalykinis Geologijos fondo
dokumentų elektroniniai katalogai. Paieška Geologijos fondo dokumentų kataloge (http://www.lgt.
lt->Paslaugos->Informacinės rinkmenos->Posistemis>Bibliofondas) jau gali naudotis Lietuvos geologijos

The Geological Fund collects groups and delivers geological information to governmental institutions, scientific
organizations and public users. The formation of the
Geological Fund began in 1945 and continued until its
completion in 2008. It gives access to collected and stored
geological material from Lithuania and neighbouring
areas. The stored material includes reports (14 052 units
in total) on geological researches, borehole passports, land
use plans, maps, geophysical research diagrams, etc. – an
overall of about 30 thousand units.
In 2008, the Fund was replenished with:
• 1310 reports on geological researches,
• 349 diagrams of geophysical researches.
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. 3841 reports
were given to visitors in 2008. Specialists of LGT and
other enterprises often use topographic maps taken from
the Fund (over 256 maps were taken). Digital records of
geological documents on CD have been accumulated since
1999. 125 research reports were submitted in 2008.
The formation of an electronic catalogue was completed
and is available on the LGT website for Lithuanian and foreign users (http://www.lgt.lt->Posistemės->Bibliofondas).
The information about the Fund is available:
Phone (+370 5) 233 56 71
E-mail: vida.zickute@lgt.lt
The Geological Fund provides scientific geological
information to specialists and disseminates the relevant
geological information to society. For this purpose, it
compiles a specialized information stock of published
documents according to the main subjects of geological investigations (general and regional geology, hydrogeology,
mineral resources, engineering geology, oil geology, environmental geology, geochemistry and geological mapping)
and supplies the geological information to society, State
institutions and Lithuanian and foreign organizations of
geological sciences. The publications of geological and environmental sciences as well as normative documentation
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tarnybos darbuotojai ir visi kiti geologinės informacijos naudotojai, besilankantys Lietuvos geologijos
tarnybos interneto svetainėje. 2008 metais į posistemį
suvesti visi naujai gauti dokumentai (1310 ataskaitų) ir
tęsiama geologinių dokumentų detalizacija, aprašant
sudedamąsias ataskaitų dalis. Nuskenuoti ir aprašyti
3053 archyviniai Geologijos fondo dokumentai.
Geologijos fonde sukaupta informacija naudojosi
Lietuvos geologijos tarnybos, kitų valstybės institucijų
bei įstaigų (aplinkos apsaugos, kraštotvarkos, žemėtvarkos, mokslo įstaigų, savivaldybių ir kt.), žemės
gelmių tyrimą atliekančių įmonių specialistai ir
aukštųjų bei aukštesniųjų mokslo įstaigų studentai.
Ši informacija prieinama Europos Sąjungos valstybių
narių fiziniams, juridiniams asmenims ir šių asmenų
grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis, kitiems užsienio subjektams, jei to nedraudžia
įstatymai ar kiti teisės aktai.
2. Naujausia geologinė informacija (publikuoti
leidiniai)
Geologijos fondas aprūpina specialistus naujausia
geologine informacija ir platina aktualią informaciją
visuomenei. Tam tikslui kaupia specializuotą informacijos fondą pagal vykdomų geologinių tyrimų
programų tematiką, reklamuoja, teikia ir platina
geologinę informaciją visuomenei, valstybės institucijoms, Lietuvos ir užsienio geologijos organizacijoms.
Informacijos fonde kaupiami spaudiniai: knygos (monografijos, vadovėliai, enciklopedijos,
žodynai, žinynai ir kt.) – 9354 egz., konferencijų ir
simpoziumų medžiaga (433 pavad. 581 egz.), periodiniai ir tęstiniai leidiniai (274 pavad. 13 172 egz.),
žemėlapiai (394 pavad.), kompaktiniai diskai
(52 egz.), vaizdo filmai (10 egz.), normatyviniai ir
kiti dokumentai (2421 egz.). Fondas kaupiamas nuo
Lietuvos geologijos tarnybos įsteigimo 1940 metais,
daugiausia 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.
Per 2008 metus publikuotų leidinių informacinis
fondas papildytas:
• 31 knyga,
• 20 pavad. (21 egz.) konferencijų medžiaga,
• 79 pavad. (585 egz.) periodiniais ir tęstiniais
leidiniais,
• 14 pavad. žemėlapiais.
Komplektavimo šaltiniai: Lietuvos leidėjai,
įvairios organizacijos, užsienio šalių informacijos

lie at the basis of the stock of published documents, which
was established in 1940. The sources for compilation are:
Lithuanian and foreign publishers and suppliers, information centres, libraries, foreign geoscience organizations
(buying, exchange on the basis of cooperation agreement
and acquisition as a present).
The stock of published documents includes:
• 9354 copies of books (monographs, encyclopedias,
dictionaries, atlases),
• 581 copies of proceedings of conferences and symposiums, etc.
• 274 titles (13 172 copies) of periodical and continuous
publications,
• 2421 copies of normative documents,
• 394 titles of maps,
• 62 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.
356 titles of documents, 114 books, 1426 copies of periodical and continuous publications, and 1626 copies from
various publications were given to specialists in 2008. The
latest geological information and legal documents were
given to specialists on a regular basis. Geological Fund
provides and distributes the publications of the Lithuanian
Geological Survey.
811 copies of various LGT publications were distributed in 2008.
680 bibliographical records for an electronic catalogue
and for bibliography of Lithuanian geology supplemented
the sub-system “Bibliofondas” database in UNIMARC format. The sub-system “Bibliofondas” stores 10 406 records
for December 18, 2008 (http://www.lgt.lt – >Posistemis->
Bibliofondas). The Geological Fund has compiled bibliography for different publications, for example for the book
“Vytautas Juodkazis: bibliographical index”.
The information stock of published documents in the
Lithuanian Geological Survey is open to Lithuanian and
foreign specialists and society. 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
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centrai, bibliotekos, žurnalų redakcijos, tarptautinės
organizacijos, užsienio geologijos organizacijos
(keitimasis leidiniais, dovanojimas, pirkimas).
Dauguma užsienio šalių leidinių gaunama mainais,
sutarus su 26 užsienio šalių geologijos organizacijomis. Lietuvos geologijos tarnyba 2008 metais gavo
25 egz. padovanotų, mainais su Lietuvos ir užsienio
geologijos organizacijomis ir kitaip neatlygintinai
įsigytų knygų.
Informaciniams dokumentams ir publikacijų
kopijoms įsigyti pratęstos ir sudarytos sutartys
2009 metams su Lietuvos ir užsienio leidėjais, informacijos centrais, bibliotekomis, užsienio geologijos
organizacijomis.
Informacija teikta: pagal specialistų darbų tematiką, išpildant užklausas, taikant tradicinius metodus – aptarnaujant bibliotekoje ir teikiant einamąją
aktualią informaciją. Specialistams teikiami naujų
gautų leidinių bibliografiniai sąrašai, rengiama ekspozicija bibliotekoje su jais susipažinti, užsakomos
kopijos. Pagal specialistų užsakymus išpildytos
57 užklausos (44 faktografinės ir 13 teminių). Pateikta
356 pavadinimų dokumentų, padaryta 1626 puslapių
įvairių dokumentų (straipsnių iš knygų, žurnalų,

laikraščių, norminių dokumentų) kopijų. Bibliotekoje skaitytojams išduota 114 knygų, 1426 egz.
periodinių ir tęstinių leidinių.
2008 metais išplatinta 811 egz. LGT leidinių.
2008 metais atrinkta, susisteminta, sudalykinta ir
įvesta į Lietuvos geologijos bibliografijos ir bibliotekos elektroninio katalogo posistemį „Bibliofondas“
680 dokumentų (iki 2008 m. gruodžio 18 d.). Duomenys Lietuvos geologijos bibliografijai renkami iš
LGT gaunamų leidinių, taip pat iš Lietuvos mokslų
akademijos ir Vilniaus universiteto mokslo publikacijų
duomenų bazių. Rengiami bibliografiniai sąrašai
publikacijoms, pavyzdžiui, V. Juodkazio bibliografija
knygai „Vytautas Juodkazis: bibliografijos rodyklė“.
DB posistemyje „Bibliofondas“ sukaupta
10 406 įrašai (iki 2008 m. gruodžio 18 d.), saugomi
UNIMARC formate (http://www.lgt.lt->Posistemis>Bibliofondas).
Lietuvos spauda apie geologiją 2008 metais:
surinkti ir suvesti 135 pavadinimų bibliografiniai
aprašai straipsnių apie geologiją iš laikraščių.
Biblioteka gali naudotis visi Lietuvos ir užsienio
piliečiai.

Visuomenės informavimas ir švietimas
I. Virbickienė, Lietuvos geologijos tarnyba
Lietuvos geologijos tarnybos specialistų parengta
geologinė informacija tampa vis svarbesnė plačiajai
visuomenei, jos poreikis vis didėja. Didelė dalis
informacijos apie Lietuvos geologiją, LGT leidiniai,
straipsniai ir nuorodos skelbiama LGT tinklalapyje
adresu www.lgt.lt.
2008 metais išplatinta 13 pranešimų spaudai apie
aktualius geologinius darbus, išleisti septyni leidiniai. LGT 79-ių specialistų publikacijos paskelbtos
įvairiuose Lietuvos ir užsienio moksliniuose ir mokslo
populiarinimo žurnaluose – „Geologijos akiračiai“,
„Geologija“, „Mokslas ir gyvenimo“, „Journal of
Coastal Research“, „Quaternary International“, taip
pat laikraščiuose.
2008 metais LGT darbuotojai dalyvavo 38-iuose
tarptautiniuose renginiuose, organizavo 11 renginių,
iš jų šešis tarptautinius.
Geologijos tarnyba aktyviai bendradarbiauja su
saugomų teritorijų direkcijomis. Keletą kartų per me-
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Public information and education
Geo-information prepared by the developed specialists of
the Lithuanian Geological Survey is becoming increasingly important to the general public. The information
about Geology of Lithuania, LGS publications, articles and
links is presented in the LGS Web Site www.lgt.lt.
In 2008, 13 reports were submitted to press and 7
publications were published. Publications of 79 LGS
specialists have been published in “Geology of horizons”,
“Geology”, “Science and Life,” “Green World”, “Journal
of Coastal Research, “Quaternary International” and
other journals and newspaper pages.
In 2008, the staff members of the LGS participated in
38 International events and organized 11 events including
6 international ones.
The Lithuanian Geological Survey cooperates with
the Municipalities of Protected Areas. A few joint events
were organized by the LGS and Municipalities of Protected
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tus vyko LGT, saugomų teritorijų (Ventos, Salantų,
Biržų ir kt.) ir įvairių institucijų specialistų bendri renginiai, sujungiantys mokslinę, auklėjamąją ir
pažintinę veiklą, pritraukiantys nemažą žiniasklaidos
ir visuomeninių organizacijų dėmesį.

Areas (Venta, Salantai, Biržai, etc.) and other institutions
joining scientific and educational efforts and attracting
attention of mass media and public organizations.

Keli 2008 metais išleisti šviečiamieji
leidiniai
Some educational LGT publications
issued in 2008

Kasmet LGT organizuoja mokomuosius-informacinius seminarus geologinių tyrimų įmonių specialistams, savivaldybių darbuotojams, dirbantiems
aplinkosaugos srityje, ir švietimo darbuotojams.

Every year, the Lithuanian Geological Survey organizes
training seminars for specialists of geological enterprises,
for environmentalists of municipalities and for employers
of education.

Konferencijos „Akmuo – Žemės ir žmogaus istorijos
metraštis“ akimirkos Mosėdyje, 2008 spalį

On June 2, the final event of Polish-Lithuanian geological-environmental painting competition “Our Earth – in
the Past, Today and Future” took place, where children from
Lithuania and Poland participated. This was the second
competition organized by the LGS and the Geological Institute of Poland. The theme of the competition was – “Riches

Moments at the Conference „Rock – a Chronicle of Earth
and Human History“ in Mosėdis, October 2008
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Lietuvos geologijos tarnyboje birželio 2 d. įvyko
tarptautinio moksleivių geologinio pobūdžio dailės
darbų konkurso, kuriame dalyvavo Lenkijos ir Lietuvos moksleiviai, finalas. Jau antrus metus konkursus
„Mūsų Žemė – praeityje, šiandien ir ateityje“ drauge
rengia LGT ir Lenkijos geologijos instituto muziejus.
Darbus tema „Žemės turtai“ pristatė 110 dalyvių iš
įvairių Lietuvos mokyklų. Moksleiviai ir mokytojai
buvo apdovanoti vertingais prizais ir ekskursijomis.
Tai įdomus bendradarbiavimo ne tik su mokyklomis,
bet ir su Geografijos mokytojų asociacija ir kitomis
institucijomis projektas. Lenkijos–Lietuvos
moksleivių konkursas
vyks ir 2009 metais.

of the Earth”. Schoolchildren and teachers were awarded
valuable prizes and trips. This is an interesting collaborative project, not only with schools but also with the Geography Teachers’ Association and other institutions. The
next Polish–Lithuanian geological-environmental painting
competition is due to be held in 2009.

Lenkijos–Lietuvos konkurso „Mūsų Žemė – praeityje,
šiandien ir ateityje“ finalinio renginio dalyviai Geologijos tarnyboje (V. Leščinsko nuotrauka)

Participants of the final event of Polish–Lithuanian geological-environmental competition “Our Earth – in Past,
Today and Future” in the Geological Survey (photo by
V. Leščinskas)

I. Virbickienė,
Lithuanian Geological Survey

Laboratorijos veikla 2008 metais
V. Ražinskas, Lietuvos geologijos tarnyba
2008 metais Lietuvos geologijos tarnybos Laboratorijoje buvo vykdoma dviejų krypčių veikla:
• uolienų ir gruntų bandinių bei vandens mėginių
laboratoriniai tyrimai ir bandymai;
• darbai, skirti Laboratorijos veiklai tobulinti, jos
techninei, materialinei ir metodinei bazei stiprinti bei rengti Lietuvos nacionaliniam akreditacijos biurui dokumentų paketą Laboratorijai
akredituoti.
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The Laboratory of the Lithuanian
Geological Survey in 2008
In 2008, the Laboratory of the LGS (Lithuanian Geological
Survey) was working in two directions:
• Laboratory tests of rocks, soil and water;
• Development and improvement of the laboratory
technical and methodical base and preparing data to
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Pagal pirmąją veiklos kryptį 2008 metais Lietuvos
geologijos tarnybos laboratorijoje buvo atlikti 2039
uolienų ir gruntų bandinių bei vandens mėginių
tyrimai bei bandymai.
Dauguma šių tyrimų ir bandymų rezultatų buvo
skirti Lietuvos geologijos tarnybos atliekamiems
žemės gelmių tyrimams pagal Vyriausybės patvirtintas programas ir projektus, tačiau daug tyrimų buvo
atlikta pagal sutartis kitiems juridiniams asmenims.
Visi tyrimai Laboratorijoje atliekami vadovaujantis tarptautiniais standartais (ISO), Vokietijos
standartais (DIN) bei Lietuvos standartais (LST),
pagal šiuos standartus parengtomis tyrimų atlikėjų
darbo instrukcijomis.
Daug dėmesio skiriama Laboratorijoje atliekamų
tyrimų kokybei ir kokybės vadybai tobulinti, parengti
pagrindiniai Laboratorijos kokybės politikos principai, iš kurių matyti pagrindinės Laboratorijos veiklos
kryptys ir nuostatos, Laboratorijai keliami tikslai,
jos perspektyvos vizija, dalyvaujama mokymuose
laboratorijų vadybos sistemų ir jų veiklos kokybės
valdymo klausimais.
Parengtos Laboratorijos darbuotojų saugos ir
sveikatos instrukcijos, Laboratorijos darbo aprašas.
Pasinaudojant Europos Sąjungos skatinimo
veiksmų programa, planuojama atnaujinti esamą
Laboratorijos techninę bazę, seną susidėvėjusią
laboratorinę įrangą bei prietaisus pakeisti naujais
šiuolaikiškais įrengimais. 2008 metais buvo parengtas numatomos atnaujinti laboratorinės įrangos
sąrašas, parinktos jos techninės specifikacijos, atlikta
išankstinė galimų laboratorinės įrangos ir prietaisų
tiekėjų apklausa.
Pradėti parengiamieji darbai gauti Aplinkos
apsaugos agentūros leidimą atlikti taršos šaltinių,
išmetamų į aplinką, teršalų ir teršalų aplinkos
elementuose tyrimus. Tam yra sukomplektuotos
metodikos, pagal kurias bus atliekama vandens
cheminės sudėties analizė, išnagrinėtos ir pradėtos
naudoti kontrolinių diagramų sudarymo ir jų
naudojimo tyrimų kokybei įvertinti metodikos,
sudarytos ir naudojamos kontrolinės diagramos
įvertinti nitratų, chloridų, kalcio ir magnio tyrimų
kokybę bei kalibracinės kreivės, leidžiančios įvertinti
nitratų kiekį.

Lithuanian national accreditation office for accreditation of the Laboratory.
In 2008, 2039 specimens of rocks, soils and water
were analyzed.
Most of laboratory tests and results were designed
for LGT demands within the implementation of state
programs and projects, yet a large number of tests were
made under contracts with other legal entities.
All laboratory tests are in accordance with the international standards (ISO), Germany standards (DIN),
Lithuanian standards (LST) and tests work instructions.
Diagrams for water quality control have been developed
and mastered. Control diagrams for nitrate, chlorine,
calcium and magnesium have been made.
A document on the quality policy of the Laboratory –
describing the main aspects and regulations of laboratory
work – was prepared. The Laboratory took part at the
conferences and seminars about laboratory management
and quality system.
The safety and ordinance regulations of the Laboratory
were drafted.

In perspective, the Laboratory of the LGT is planning
to renovate the technical base funded by the European
Union. In 2008, a list of renewable Laboratory equipment
(according to technical specifications) was compiled and a
possible laboratory equipment supplier was preliminary
discussed.
The efforts to obtain Environment Agency license for
testing pollution sources are taken. The Laboratory has
completed a package of methods whereby water chemical
analysis will be done.
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PRIEDAI
Appendices
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 International Union of Geological Sciences (IUGS)

J. Mockevičius
V. E. Gasiūnienė
K. Kadūnas
J. Lazauskienė

Europos Komisijos Direktyvų dėl atliekų pritaikymo techninei ir mokslinei
pažangai įgyvendinimo komitetas
European Commission Committee for the adaptation of EC legislation on waste to scientific
and technical progress

V. E. Gasiūnienė

Tarptautinės geologijos mokslų sąjungos (IUGS) komisija – Geomokslai aplinkai
formuoti
Commission on Geosciencs for Environmental Management (GEM) of the International
Union of Geological Sciences (IUGS)

J. Satkūnas
R. Kanopienė

Tarptautinės geologijos mokslų sąjungos (IUGS) komisijos – Geomokslai aplinkai formuoti darbo grupė „Tarptautinės sienos ir ekogeologinis bendradarbiavimas“
Working Group ”International Borders – Geoenvironmental Concerns (IBC)“ of the Commission on Geosciences for Environmental Management (GEM) of the International Union
of Geological Sciences (IUGS)

J. Satkūnas
J. Lazauskienė

Tarptautinės inžinerinės geologijos ir aplinkos asociacijos Lietuvos grupė
Lithuanian Group of the International Association for Engineering Geology and the
Environment (IAEG)

V. Marcinkevičius
V. Mikulėnas

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)

A. Bitinas
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. Bitinas
A. Damušytė
A. Grigienė

Krantotyros komisija prie Lietuvos mokslų akademijos
Commission on Coast Investigatios at the Lithuanian Academy of Sciences

A. Bitinas

Europos asociacija geologiniam paveldui išsaugoti
ProGEO: The European Association for the Conservation of the Geological Heritage

J. Satkūnas
V. Mikulėnas

Europos geologijos tarnybų asociacijos Geochemijos darbo grupė
Geochemistry Working Group of the Association of the European Geological Surveys (EuroGeoSurveys)

V. Gregorauskienė
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Pavadinimas
Title

LGT atstovai
Representatives of
LGT

Europos geologijos tarnybų asociacijos Dirvožemių darbo grupė
Soils Working Group of the Association of the European Geological Surveys (EuroGeoSurveys)

V. Gregorauskienė

Europos geomokslų sąjunga. Gamtinių grėsmių komitetas
European Geosciences Union (EUG). Natural Hazards Committee (NH)

R. B. Mikšys

Lietuvos inžinierių geologų asociacija
Association of Lithuanian Engineers Geologists

V. Marcinkevičius

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

Darbo grupė WG 2C Požeminio vandens direktyvai 2006/118/EB įgyvendinti
Working group WG 2C for Development of the Groundwater Directive (GWD) 2006/118/
EC

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 Implementation
Rules of Technical Protocol in Managing the International River Basin Districts

K. Kadūnas

Lietuvos stratigrafijos komisija
Commission on Lithuanian Stratigraphy

J. Lazauskienė
V. Marcinkevičius
J. Satkūnas

Darbo grupė prie Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Lietuvai
pasirengti dalyvauti Europos kosmoso programoje
Working Group at the Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania on
Preparing Lithuania to Take Part in the European Space Exploration Programme

J. Satkūnas

Įgaliotasis atstovas Lietuvos standartizacijos tarybos technikos komitete LST TK
57 „Trąšos“
Technical Committee TK 57 ”Fertilizers“ of Lithuanian Standardization Council

V. Gregorauskienė

Statybos normatyvinių dokumentų rengimo technikos komitetas
Technical Committee of Steering Construction Normative Documents

R. B. Mikšys

Tarpžinybinė darbo grupė Lietuvos Respublikos teritorijos kartografavimo strategijos projektui parengti (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-11-22
įsakymas Nr. 3D-514)
Interdepartmental Working Team for Mapping Strategy Project Development for the
Territory of Lithuania (Order of the Minister of Agriculture No 3D-514, 12 11 2007)

J. Satkūnas

Estijos mokslų akademijos žurnalo „Geology“ patarėjų taryba
Advisory Board of the Journal “Geology” of the Estonian Academy of Sciences

J. Satkūnas

Lietuvos geologų sąjungos žurnalo „Geologijos akiračiai“ redakcinė kolegija
Editorial Board of the Journal of Geological Society of Lithuania “Geologijos akiračiai”

R. Guobytė
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Pavadinimas
Title

LGT atstovai
Representatives of
LGT

Vilniaus universiteto, Lietuvos mokslų akademijos, Geologijos ir geografijos instituto, 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 mokslų akademijos akademiko Juozo Dalinkevičiaus premijos komitetas
Committee of Member of the Lithuanian Academy of Sciences Juozas Dalinkevičius’ Bounty

V. Marcinkevičius

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

Lietuvos geologijos muziejaus Gręžinių kerno ekspertizės komisija
Kern Examination Board of Lithuanian Geological Museum wells

A. Jusienė
A. Bitinas
V. Puronas

TATENA projekto Atominių elektrinių saugumo priežiūros komitetas
Committee of Project of TATENA of Nuclear power-stations Security Monitoring

J. Satkūnas

INQUA 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 (coordinators) 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 „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 management 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

Sudarė Geologinės informacijos skyriaus Informavimo poskyris
Compiled by the Information Sub-Department of the Geological Information Department

82

PRIEDAI
APPENDICES

Dalyvavimas simpoziumuose,
konferencijose, seminaruose
			

Participation at symposia,
conferences and workshops
LGT atstovų
skaičius
Number of
representatives of LGT
4

Renginio pavadinimas
Event

Vieta
Place

Laikas
Time

1

2

3

Seminaras „Inžinerinių geologinių tyrimų būklė ir aktualijos
bendrame Žemės gelmių tyrimų kontekste“
Seminar “Actuality of engineering and geological studies in the
general context of soil investigations“

Vilnius
(Lietuva)

Sausio
24 d.

3

Ryšių su visuomene projektų konkurso „PatiRtis 2007“ baigiamasis seminaras
Final seminar of Public Relations project “Patirtis 2007“

Vilnius
(Lietuva)

Sausio
24 d.

2

Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities ilgalaikio bendradarbiavimo tarybos Aplinkos apsaugos
komisijos pasitarimas
Meeting of Environment Commission of the Council for long-term
cooperation between the Republic of Lithuania and the Kaliningrad
Region (Russia)

Kaliningradas
(Rusija)

Sausio
24–26 d.

1

LGT ir Baltarusijos mokslų akademijos Geofizinio monitoringo
centro specialistų darbo susitikimas
The working meeting with the Belarus Academy of Sciences Geophysical monitoring center professionals

Minskas
(Baltarusija)

Vasario
4–6 d.

3

LGT informacinis seminaras „2007 m. svarbiausi veiklos rezultatai ir planuojami 2008 m. darbai“
Seminar by the Lithuanian Geological Survey “The most important
results of the activities in 2007 and planned works in 2008“

Vilnius
LGT
(Lietuva)

Vasario
7 d.

50

Tarptautinė ENGINE konferencija geoterminės energetikos
plėtros klausimais
International ENGINE Final Conference on the role of the geothermal
energy development

Vilnius
(Lietuva)

Vasario
12–15 d.

4

Seminaras „Tarptautinis užterštų teritorijų tvarkymo forumas“
Seminar on “International Forum on the management of contaminated areas”

Roterdamas
(Olandija)

Vasario
27–29 d.

2

EuroGeoSurveys geochemijos darbo grupės pasitarimas ir lauko
seminaras
Geochemistry Working Group Meeting and Field Workshop of EuroGeoSurveys.

Berlynas
(Vokietija)

Kovo
3–8 d.

1

Darbo pasitarimas su Lenkijos geologijos instituto atstovais
The working meeting with the representatives from the Polish Geological Institute

Suvalkai
(Lenkija)

Kovo
5–7 d.

2

EuroGeoSurveys generalinė asamblėja ir geologijos tarnybų
direktorių seminaras
General Assembly of EuroGeoSurveys and seminarfor directors of
geological surveys

Briuselis
(Belgija)

Kovo
13–14 d.

1

Tarptautinis seminaras „PASSEQ 2006–2007“
International seminar “PASSEQ 2006–2007”

Varšuva
(Lenkija)

Kovo
13–17 d.

2
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1

2

3

4

Bendras Lietuvos ir Rusijos sienos demarkacijos komisijos
posėdis
Session of Lithuanian–Russian Frontier Demarcation Commission

Vilnius
(Lietuva)

Kovo
18–20 d.

1

Lietuvos
Respublikos
Seimas
(Vilnius)

Kovo 19 d.

7

Tarptautinio projekto eWater darbo grupės susitikimas
Workshop of the International Project eWater

Madridas
(Ispanija)

Kovo
31 d. –
balandžio
4 d.

1

Seminaras „Švarios aplinkos svarba“
Seminar “The importance of clean environment”

Žagarė
(Lietuva)

Balandžio
3–4 d.

5

Sofija
(Bulgarija)

Balandžio
5–9 d.

1

Tarptautinis TAIEX seminaras „Subalansuota kranto zonos
plėtra, jūros lygio kilimas ir klimato kaita Baltijos kraštuose,
Lenkijoje ir Rusijoje“
International TAIEX Workshop on Sea-Level Rise & Climate Change –
changing processes and sustainable management of the low-lying coasts
of the Baltic states, Poland and Russia – INFRA 26246

Palanga
(Lietuva)

Balandžio
7–9 d.

7

Konferencija „Jūros ir krantų tyrimai - 2008“
Conference „Marine and coastal researhes-2008“

Palanga
(Lietuva)

Balandžio
9–11 d.

2

Lietuvos geologijos įmonių asociacijos ir Lietuvos geologijos
tarnybos seminaras „Žemės gelmių tyrimai: aktualijos 2008“
Seminar “Earth investigation: 2008 actualities“ held by the Lithuanian Geological Survey and Association of Geological Enterprises

Vilnius
LGT
(Lietuva)

Balandžio
11 d.

50

Seminaras „Požeminio vandens, kaip geriamojo vandens
šaltinio, apsauga karstiniame regione“
Seminar “Groundwater as a drinking water source protection in the
karst region”

Malinska
(Kroatija)

Balandžio
14–15 d.

1

Vandens klubo seminaras „EXPO-2008. Vanduo ir darni
plėtra – išryškinant Lietuvos pasiekimus“
Seminar of Water Club on “EXPO-2008. Water and sustainable
development – achievements of Lithuania”

Vilnius
(Lietuva)

Balandžio
16 d.

1

Europos Komisijos Požeminio vandens grupės darbo pasitarimas
Meeting of EC working group “Groundwater”

Liubliana
(Slovėnija)

Balandžio
21–22 d.

2

MELA (Europos žemumų morfotektonikos žemėlapis) projekto
lauko simpoziumas „Baltijos regiono morfotektonika“
Project of MELA (“Morphotectonic Map of the European Lowland
Area“) field symposium, “The Baltic Region Morphotectonics”

Pasvalys–
Sigulda–
Lahemaa
(Lietuva–Latvija–Estija)

Balandžio
21–25 d.

3

Tarptautinio projekto MELA 3-ioji konferencija „Europos
žemumų morfotektonika“
3rd Conference of the European Union project MELA – “Morphotectonic Map of the European Lowland Area“

Międzyzdroje
(Lenkija)

Gegužės
18–21 d.

3

Baltijos ir Šiaurės šalių geologijos tarnybų direktorių susitikimas
Annual meeting of Directors of Nordic and Baltic geological Surveys

Birštonas
(Lietuva)

Gegužės
21–23 d.

2

Konferencija, skirta Tarptautiniams planetos Žemės metams
Conference dedicated to the International Year of Planet Earth

ES EPG projekto SoilCritZone seminaras
Seminar of EU EPG project SoilCritZone

84

PRIEDAI
APPENDICES

1

2

3

4

Integruotos okeanų gręžimo programos (IODP) Europos konsorciumo (ECORD) seminaras „Gręžimas ateičiai“
Seminar “The future of drilling” within the integrated ocean drilling
program (IODP, the European consortium (ECORD)

Edinburgas
(Didžioji
Britanija)

Gegužės
27–30 d.

1

Lietuvos ir Lenkijos moksleivių piešinių konkursas „Mūsų
žemė – praeityje, šiandien ir ateityje“
Lithuanian–Polish children’s painting competition “Our Earth – environmental in past, today and future”

Vilnius
LGT
(Lietuva)

Birželio
2 d.

8

Tarptautinis mokslinis simpoziumas „Geologinės aplinkos
tarša“ ir pasitarimas organizaciniais 33-iojo Tarptautinio geologų kongreso MGH-02 sesijos klausimais
International Scientific Symposium “Geological environment pollution” and organizational meeting on the issues of the 33rd International
Geological Congress MGH-02 session

Savara
(Japonija)

Birželio
3–8 d.

1

Tarptautinio MELA projekto lauko darbai Baltijos pajūryje
International project MELA field works in the Baltic coast

Gdanskas
(Lenkija)

Birželio
16–20 d.

1

Konferencija „Sausumos ir vandenyno sąveika holocene: kaitos
priežastys ir krantų reakcija“
Conference “Interaction of Land-ocean in Holocene: reasons of change
and reaction of the coast“

Belfastas
(Didžioji
Britanija)

Birželio
22–26 d.

1

33-iasis Tarptautinis geologų kongresas
33 rd International Geological Congress

Oslas
(Norvegija)

Rugpjūčio
6–22 d.

5

GEM komisijos metinis ir naujos sudėties inauguracinis pasitarimas
Annual meeting of GEM Commission and inaugural of the new
composition

Oslas
(Norvegija)

Rugpjūčio
8–11 d.

1

Tarptautinio projekto eWater darbo grupės devintasis susitikimas
9th workshop of the International Project eWater

Uppsala
(Švedija)

Rugpjūčio
17–19 d.

1

ES FP6 projekto SoilCritZone seminaras „Europos dirvožemio
subalansuota plėtra – kritinių zonų tyrimų padarinys“
EU FP6 project SoilCritZone workshop on “Sustainable development
of the soil in Europe – a consequence of research of critical zones”

Kreta
(Graikija)

Rugsėjo
5–9 d.

1

Baltijos ir Šiaurės šalių geologijos tarnybų bendro projekto
„GeoTourSite“aptarimas
Discussion of the Baltic-Nordic Geological Survey joint project
“GeoTourSite”

Vilnius
LGT
(Lietuva)

Rugsėjo
9 d.

1

Tarptautinis lauko seminaras „Geologinis paveldas – tiltas,
jungiantis šalis“
International field workshop “Geological heritage – the bridge joining
the countries“

Papilė–
Kuldiga
(Lietuva–
Latvija)

Rugsėjo
10–12 d.

3

Lietuvos karjerų asociacijos metinis susirinkimas
Meeting of Association of Quarries, Lithuania

Klaipėda
(Lietuva)

Rugsėjo
12 d.

1

Aplinkos apsaugos darbuotojų sąskrydis
Meeting of workers of Environment Protection

Kauno raj.
(Lietuva)

Rugsėjo
13 d.

1

Varšuva
(Lenkija)

Rugsėjo
14-19 d.

1

Lauko seminaras „Šiaurės Lenkijos Gdansko įlankos ir žemutinės
Vyslos regiono kvarteras: stratigrafija, nuogulos, paleografija“
Field Workshop “The Quaternary of the Gdańsk Bay and Lower Vistula regions in North Poland: stratigraphy, depositional environments
and palaeoegeography“
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4

Ekspertų pasitarimas dėl planuojamo Nord Stream dujotiekio
Baltijos jūroje
The expert meeting of planned Nord Stream pipeline in the Baltic Sea

Hamburgas
(Vokietija)

Rugsėjo
15–17 d.

1

Rusijos ir Lietuvos komisijos VI posėdis dėl bendradarbiavimo
aplinkosaugos klausimais
VI meeting of Lithuanian–Russian Commission on cooperation on in
the environmental issues

Maskva
(Rusija)

Rugsėjo
18–19 d.

1

Tarptautinio ES projekto „Molingų formacijų dujų tyrimų iniciatyva (GASH)“ dalyvių darbo pasitarimas
International workshop of EU Project “Gas research in clay formations
initiative“

Potsdamas
(Vokietija)

Rugsėjo
23–25 d.

1

Tarptautinė mokslinė konferencija, skirta Lietuvos dirvožemininkų draugijos 50-osioms metinėms paminėti
International scientific conference dedicated to commemoration of the
50th anniversary of Soil Society of Lithuania

Kaunas
(Lietuva)

Rugsėjo
24-26 d.

1

UAB „HNIT–BALTIC“ organizuota Lietuvos ESRI vartotojų
konferencija
Lithuanian ESRI Consumer Conference by Ltd “HNIT–BALTIC“

Vilnius
(Lietuva)

Spalio
2–3 d.

2

Spalio
6–8 d.

1

Tarptautinio projekto eWater darbo grupės baigiamasis susitikimas
Meeting of the International Project eWater working group

Liuksemburgas
(Liuksemburgas)

HGN (Požeminio vandens, gruntų ir aplinkos inžinerinių
tyrimų) bendrovės organizuojamas seminaras „Baltijos regiono
geofizika“
Seminar “The Baltic region geophysics“ by HGN (groundwater, soil
and environmental engineering research)

Vilnius
LGT
(Lietuva)

Spalio
7 d.

15

Europos geologijos tarnybų asociacijos susirinkimas ir seminaras
EuroGeo Surveys meeting and seminar

Roma
(Italija)

Spalio
7–11 d.

1

Geologų sąjungos Hidrogeologijos sekcijos seminaras „Naujas
poreikis + nauji metodai = nauji rezultatai?“
Seminar of the Union of Lithuanian Geologists, Hidrogeological section, “New demand+new methods = new results?”

Vilniaus
universitetas
(Lietuva)

Spalio
14 d.

5

Visuomenės informavimo seminaras „Akmuo – Žemės ir
žmogaus istorijos metraštis”
Seminar of public awareness “Stone – annals of Earth and human
history“

Mosėdis
(Lietuva)

Spalio
16–17 d.

5

Paskaita-seminaras: „Geologų žinios – Šiaurės Lietuvos krašto
patrauklumui ir plėtrai“
Lecture-Seminar: “Knowledge of geologists – North edge of Lithuania
for the attractiveness and development”

Pasvalys
(Lietuva)

Spalio
22 d.

2

Seminaras „Globalios aplinkos informacinės sistemos: iššūkiai
Lietuvai“
Seminar “Global Environmental Information Systems: Challenges
for Lithuania”

Vilnius
(Lietuva)

Spalio
23 d.

4

Voods Hole (JAV) okeanografijos instituto mokslinio bendradarbio dr. I. Buinevich darbo vizitas Lietuvos geologijos tarnyboje
Working visit of scientific researcher Dr. I. Buynevich from Voods Hole
Oceanographic Institute (USA) to the Lithuanian Geological Survey

Vilnius
LGT
(Lietuva)

Lapkričio
10–15 d.

3
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Europos Komisijos Požeminio vandens darbo grupės pasitarimas, plenarinis posėdis ir konferencija
The European Commission Groundwater Working Group meeting, a
plenary meeting and a conference

Paryžius
(Prancūzija)

Lapkričio
13–14 d.

1

Projekto „Vartai į gamtamokslines studijas“ pristatymas (organizavo Vilniaus universiteto geologijos, zoologijos muziejai ir
herbariumas)
Presentation of the project “Gateway to studies to the natural science”
(organized by Geological and Zoological museums of the VU Faculty
of Natural Sciences and the Herbarium

Vilniaus
universitetas
(Lietuva)

Lapkričio
14 d.

1

JAV dujų gavybos kampanijos „EurEnergy“ atstovo darbo vizitas Lietuvos geologijos tarnyboje ir Aplinkos ministerijoje
A visit of USA gas production campaign EurEnergy representatives to
the Lithuanian Geological Survey and the Ministry of Environment

Vilnius
LGT
(Lietuva)

Lapkričio
19 d.

3

Pasitarimas dėl Lietuvos ir Kaliningrado srities pasienio regiono
paviršinio ir požeminio vandens monitoringo programos
Meeting on surface water and groundwater monitoring program in
the Lithuanian–Kaliningrad cross-border region

Kaliningradas
(Rusija)

Lapkričio
20–21 d.

1

Paskaita „Geologijos mokslo reikšmė visuomenės plėtrai“
Lecture “Geological Science for society development”

Vilniaus
universitetas
(Lietuva)

Lapkričio
22 d.

1

Seminaras „Radioaktyviųjų atliekų laidojimas vidutinio gylio
gręžiniuose“
Seminar “Disposal of radioactive waste in the mean depth wells”

Vilniaus
universitetas
(Lietuva)

Lapkričio
25 d.

3

Baltijos jūros regiono (BSR) programų 2007–2013 metams
projektų teikėjų seminaras
Seminar of providers of the project program “The Baltic Sea Region
(BSR)“

Talinas
(Estija)

Lapkričio
27 d.

1

Lietuvos geologų sąjungos XIX suvažiavimas
19th Congress of the Union of Lithuanian Geologists

Vilnius
(Lietuva)

Lapkričio
28 d.

50

Seminaras „Šlaitai ir terasos – nustatymo, naudojimo ir apsaugos
problemos“
Seminar “Slopes and terraces – problems of identification, use and
protection“

Alytus
(Lietuva)

Gruodžio
4 d.

4

Šiaurės ir Baltijos šalių geologijos tarnybų darbo pasitarimas
„Turizmas ir geologinis paveldas“
Workshop of the project”TourGeo”

Gdanskas
(Lenkija)

Gruodžio
10–12 d.

3
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2008 metų publikacijos Lietuvos geologijos tematika
L. Ramanauskienė, E. Švedaitė, N. Martynėnienė,
Lietuvos geologijos tarnyba

Lietuvos geologijos tarnybos Geologijos fondo poskyris posistemyje „Bibliofondas“ („Lietuvos geologijos
bibliografija“) kaupia Lietuvos geologų publikacijas ir publikacijas Lietuvos geologijos tematika.
2008 metais sudaryta ir įvesta 378 bibliografiniai
aprašai. 2008 metų sąrašas papildytas ir kai kuriais
ankstesniųjų metų publikacijų aprašais, kurie iki
šiol buvo neįtraukti. 2009 m. vasario 19 d. „Lietuvos
geologijos bibliografijoje“ buvo 8904 įrašai.
Bibliografinę informaciją ar konkrečias publikacijas
galima gauti:
Lietuvos geologijos tarnyba,
Geologijos fondo poskyris (208, 420 kab.)
S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius
Tel. (8~5) 233 15 35; faks. (8~5) 233 61 56;
http//www.lgt.lt

88

Publications on Lithuanian geology
in 2008
Geological Fund Sub-Division compiled the publications:
“Publications on Lithuanian geology”, “Publications
of Lithuanian geologists” in data base “Bibliography of
Lituanian geology” subsystem “Bibliofondas”. 378 bibliographical records were prepared in 2008. “Bibliography
of Lituanian geology” stores 8904 records (state to 19th
February 2009).
Bibliographical information is available through:
Lithuanian Geological Survey,
Geological Fund Sub-Division (off. 208, 420),
S. Konarskio, 35, LT-03123 Vilnius, Lithuania
Tel.: (+ 370 5) 233 15 35; Fax.: (+ 370 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
1.5. Jūrų geologija
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
1.5. Marine Geology
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

Cloetingh S. A., Ziegler P. A., Bogaard P. J., ... Šliaupa S. et al. TOPO-EUROPE: The geoscience of coupled deep
Earth – surface processes // Global and Planetary Change. – 2007. – Vol. 58, No. 1–4. – P. 1–18
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R. Mokriko ir J. Mažeikos darbų ciklas „Baltijos artezinio baseino hidrogeocheminis-izotopinis įvertinimas: dabartinė
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3. Geologinis kartografavimas
3. Geological Mapping
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Lithuanian press concerning geology in 2008
Atrinko: L. Ramanauskienė, E. Švedaitė, N. Martynėnienė,
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Dumalakas A. Stulbinantis neveiklumas: [dėl nuošliaužos Gedimino pilies rūmų sienose didėja plyšiai. Dėl kalno
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Jankevičius K., Liužinas R. Sapropelis – didžiulis šalies gamtos turtas: [sapropelis – gėlųjų vandenų ir pelkių dumblas. Daugiausia dėmesio sapropelis sulaukė kaip trąša. Straipsnyje pateikiami duomenys apie sapropelio savybes, įvairių
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Kuizinaitė M. Pavasario lietus vėl pradėjo ardyti Gedimino kalną: [nuo Gedimino kalno šlaito žemyn nušliuožė ir
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šiandien ir ateityje“ Lietuvos geologijos tarnybos ir Lenkijos geologijos instituto muziejaus organizuojamas Lietuvoje
jau antrus metus, o Lenkijoje – net devintą kartą. Šiemet konkurso tema – „Žemės turtai“. Iš Lietuvos mokyklų gauta
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žvyro karjeras. Už savavališką išteklių naudojimą žvyro kasėjai privalės sumokėti mokesčius, baudas, atlyginti žalą
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nacionalinę mokslo premija pagerbti už darbų ciklą „Baltijos artezinio baseino hidrogeocheminis-izotopinis įvertinimas:
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gelmių muziejuje] // Valstiečių laikraštis. – 2008. – Liep. 19
Tavorienė V. Smegduobių krašte pavojų kelia ir gyvulių atliekos: [smegduobėmis nusėtas Biržų kraštas itin jautrus
teršalams, todėl gyventojai nerimauja dėl „Agaro“ skerdyklos laukuose išverstų atliekų] // Valstiečių laikraštis. – 2008. –
Bal. 23
Tichomirovas S. Žydai pristatys tyrimų rezultatus: [tyrimo rezultatai, kurie turėjo atsakyti į klausimą, kur buvo
tariamų Šnipiškių kapinių ribos, 2008 m. rugsėjo 3 d. bus pristatyti Lietuvos geologijos tarnyboje, tačiau tai tik geofizinių
tyrimų duomenys] // Respublika. – 2008. – Rugs. 3. – P. 4
Uktveris A. „Mylintys gamtą yra mylimi...“: [2008 m. birželio 6 d. VĮ Trakų miškų urėdija ir Aukštadvario regioninio
parko direkcija pakvietė visuomenės atstovus, gamtininkus, žurnalistus į naujo pažintinio tako „Apie Strėvos įgriuvą“
atidarymą] // Žaliasis pasaulis. – 2008. – Birž. 12. – P. 1, 9, 11
Uktveris A. Vandenims atsimainant... [pokalbis su Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto
pirmininku Jonu Šimėnu] // Žaliasis pasaulis. – 2008. – Lapkr. 27. – P. 1, 9, 10
Vaičeliūnienė E. Geologijos paminklus vertina specialistai: [Lietuvos geologijos tarnybos Inžinerinės geologijos ir
ekogeologijos skyriaus specialistai su Kupiškio etnografijos muziejaus direktore aplankė įdomiausius rajono geologinius
objektus – atodangas, riedulius, šaltinius] // Kupiškėnų mintys. – 2008. – Geg. 3. – P. 2
Vitkauskaitė V. Kelias į pilį – vėl atviras: [po stiprios liūties Gedimino kalno šlaitas buvo paplautas kovo mėn. Kalno
šlaitas laikinai sutvirtintas, tačiau ateityje dar laukia nauji darbai] // Lietuvos rytas. – 2008. – Rugs. 30. – P. 2
Vitkauskas P. Vaišvydavos šaltinių su besiformuojančiais tufais buveinė: [Pakaunėje, šaltiniuotoje Kauno marių
pakrantėje, ties Vaišvydava, formuojasi kalkiniai tufai. Vietovė įtraukta į Natura 2000 steigiamų teritorijų tinklą. Tokios
teritorijos išskiriamos nykstančioms gamtinėms buveinėms, o taip pat gyvūnų bei augalų rūšims išsaugoti] // Žaliasis
pasaulis. – 2008. – Gruod. 4. – P. 1, 9, 10
Vitkauskas P. Konglomeratai Kauno marių regioniniame parke: [didelės konglomeratų sankaupos aptiktos prie
Strėvos upės bei Žiegždrių pakrantėje. Didžiausia sankaupa yra griovoje ties Lašinių kaimu. Tai valstybės saugomas
objektas – Lašinių konglomeratų atodanga] // Tėviškės gamta. – 2008. – Nr. 12. – P. 4
Vyšniauskaitė B. Įkandin rabinų – mokslininkai: [privačios Izraelio firmos „Geotec“ specialistai baigė darbus
dešiniajame Neries krante. Toliau – medžiagos apdorojimas ir interpretacija. Pateikiami Lietuvos geologijos tarnybos
Giluminių tyrimų skyriaus vyriausiojo geofiziko R. Šečkaus komentarai] // Lietuvos rytas. – 2008. – Liep. 5. – P. 5
Vyšniauskaitė B. Ginčas dėl kapinių aklavietėje: [Izraelio specialistams pristačius geofizinių tyrimų duomenis, Lietuvos geologijos tarnybos direktorius teigė, kad surinktus duomenis ir išvadas dar reikia peržiūrėti. Tačiau neįmanoma
pasakyti, ar užfiksuotos anomalijos rodo buvus kapines. Tai turėtų patvirtinti archeologiniai kasinėjimai. Tačiau po kelių
valandų žydai jau išplatino priešingą pareiškimą] // Lietuvos rytas. – 2008. – Rugs. 4. – P. 3
Žukovskis A. Gedimino kalnas pavargo stovėti: [kovo mėn. pradžioje Gedimino kalno šlaite susiformavo nauja
nuošliauža. Pateikiamas Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotojo J. Satkūno komentaras] // Vilniaus
diena. – 2008. – Kovo 15
Žemulis F. Velnio duobė tebesaugo savo paskirtį: [apie Velnio duobės, esančios Aukštadvario regioninio parko
Mergiškių kraštovaizdžio draustinyje, kilmės hipotezes pasakoja geologas V. Baltrūnas] // Valstiečių laikraštis. – 2008. –
Kovo 1. – P. 9

PRIEDAI
APPENDICES

111

Akmuo – Žemės ir žmogaus istorijos metraštis: [spalio 16 d. Salantų regioniniame parke organizuojama konferencija „Akmuo – Žemės ir žmogaus istorijos metraštis“. Lietuvos geologijos tarnyba, V. Into unikalių akmenų muziejus,
Salantų regioninio parko direkcija ir Mosėdžio gimnazija konferenciją skiria Tarptautiniams planetos Žemės metams
paminėti] // Žaliasis pasaulis. – 2008. – Spal. 16. – P. 11
Augo gavyba: [Geologijos tarnybos duomenimis, pernai išliko kietųjų naudingųjų iškasenų gavybos augimo
tendencija. Itin smarkiai padidėjo kelių statybai naudojamos žaliavos (žvyro, smėlio bei dolomito) gavyba] // Respublika. – 2008. – Birž. 14. – P. 14
Aukštuosiuose Paneriuose išsiliejo apie 60 tonų benzino: [Aplinkos ministerija informuoja, kad kovo 18 d. Vilniaus
miesto teritorijoje, Aukštuosiuose Paneriuose, nuo bėgių nuriedėjo trys cisternos su benzinu. Išsiliejo apie 60 tonų benzino] // Žaliasis pasaulis. – 2008. – Kovo 20. – P. 11
Atsinaujinusi nuošliauža Gedimino kalne: [kovo 3 d. Gedimino kalno rytiniame šlaite atsinaujino nuošliauža toje pat vietoje, kaip ir 2004 m. kovo mėn. pabaigoje] / Lietuvos geologijos tarnybos inf. // Žaliasis pasaulis. – 2008. – Kovo 13. – P. 8
Baigti tyrimai: [Izraelio kompanija „Geotec“ žemės radaru (GPR) baigė geofizinius tyrimus Šnipiškėse, kur iškilo
Karaliaus Mindaugo apartamentų kompleksas] // Respublika. – 2008. – Liep. 5. – P. 5
Ieškojo iškasenų: [pagelbėti atstatant Afganistano Goro provinciją telkiamos ir Lietuvos geologų pajėgos. Liepos
20–27 d. į ekspediciją Goro provincijoje vyko Vilniaus universiteto profesoriai G. Motuza ir S. Šliaupa] // Lietuvos rytas. – 2008. – Liep. 31. – P. 3
Įvykiai, faktai, skaičiai: aplinkosauga: [spalio 22 d. Pasvalyje vyko paskaita-seminaras „Geologų žinios – Šiaurės
Lietuvos krašto patrauklumui ir plėtrai.“ Dalyvavo Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas J. Satkūnas,
Geologinės informacijos skyriaus Informavimo poskyrio vyresn. inžinierė E. Jakutytė] // Žaliasis pasaulis. – 2008. –
Spal. 23. – P. 11
Jaunųjų mokslininkų publikacijų „Mokslo ir gyvenimo“ žurnale konkursą ir Amerikos lietuvio inžinieriaus Edmundo
Čapo 2007 metų premijas laimėjo Justinas Galinis, Donatas Majus, Irma Vėjelytė [geologė] ir Saulius Rutkauskas //
Mokslas ir gyvenimas. – 2008. – Nr. 1. – P. 43
Lenkijos–Lietuvos III–VI klasių moksleivių dailės darbų konkursas: [Lietuvos geologijos tarnyba ir Lenkijos geologijos
instituto muziejus Varšuvoje skelbia moksleivių dailės darbų konkursą „Mūsų Žemė – praeityje, šiandien ir ateityje“.
2008 metų tema – „Žemės turtai“] / Lietuvos geologijos tarnybos inf. // Žaliasis pasaulis. – 2008. – Kovo 13. – P. 4
Lietuvos gelmėse – dideli geoterminės energijos ištekliai: [geologinės sąlygos geoterminei energijai išgauti Lietuvoje
gana palankios. Ši energijos rūšis plačiai naudojama Islandijoje, JAV, Filipinuose ir kt. šalyse] // Žalioji Lietuva. – 2008. –
Nr. 3. – P. 3
Nebylus istorijos liudininkas: [straipsnis apie smėlį, jo savybes, susidarymo sąlygas, paplitimą mūsų planetoje] /
parengė K. Jankus // Žaliasis pasaulis. – 2008. – Lapkr. 27. – P. 3, 5
Nuo Gedimino kalno nuslinko nuošliauža: [nuo vandens apsunkęs gruntas nuslydo ant akmenimis grįsto tako,
kuris veda pilies link. Pažeistai Gedimino kalno vietai būtini sutvirtinimai] // 15 min. – 2008. – Kovo 4. – P. 3
Parūpo žemė su iškasenomis: [seimo kontrolierė V. Pilipavičienė ragina peržiūrėti įstatymus, reglamentuojančius
žemės su naudingosiomis iškasenomis grąžinimą] // Respublika. – 2008. – Kovo 4. – P. 5
Patvirtinti gamtinių ir kompleksinių draustinių nuostatai: [Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Gamtinių
ir kompleksinių draustinių nuostatus. Dokumentas nustato geologinių, geomorfologinių, hidrografinių ir kt. gamtinių,
taip pat kompleksinių (kraštovaizdžio, kartografinių) draustinių bendrus ir specialius apsaugos tvarkymo ypatumus
bei veiklos organizavimo principus] // Žaliasis pasaulis. – 2008. – Bal. 10. – P. 11
Paveldo rašto besimokant ..: [žurnalistas A. Mataitis kalbina Ventos regioninio parko direktorių A. Nicių apie parko
geologinius ir geomorfologinius objektus, Lietuvos geologijos tarnybos specialistų ir tarnybos direktoriaus pavaduotojo
J. Satkūno indėlį puoselėjant geologinį paveldą] // Žaliasis pasaulis. – 2008. – Kovo 27. – P. 9
Pėsčiųjų takas „Aplink Strėvos įgriuvą“ laukia lankytojų: [šį mėnesį Trakų miškų urėdijos ir Aukštadvario regioninio
parko atidarytas naujas pažintinis pėsčiųjų takas „Aplink Strėvos įgriuvą“ laukia lankytojų] / Aplinkos ministerijos inf. //
Žalioji Lietuva. – 2008. – Nr. 11. – P. 5
Pradedamos inventorizuoti šalies užterštos teritorijos: [Lietuvos geologijos tarnyba pradėjo įgyvendinti ES remiamą
projektą šalies užterštų teritorijų poveikiui įvertinti. Jo tikslas – išsaugoti gamtos išteklius, pirmiausia vandens ir
kraštovaizdžio bei biologinės įvairovės, sudaryti sąlygas veiksmingai juos panaudoti gyventojų ir ūkio reikmėms] //
Žaliasis pasaulis. – 2008. – Rugs. 4. – P. 11

112

PRIEDAI
APPENDICES
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Žvyro kasinėtojai – teisme: [Klaipėdos apygardos prokuratūroje įtarimai pateikti UAB „Simuva“ ir jos direktoriui
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Lietuvos geologijos tarnybos 2008 metų leidiniai
Publications of Lithuanian Geological Survey in 2008
1. Lietuvos geologijos tarnybos 2007 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2007 / ats. red. J. Satkūnas; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius: LGT,
2007. – 112, [2] p.: iliustr. – Tekstas lygiagr. liet., angl. – ISSN 1392-7272   
2. Lietuvos požeminės hidrosferos monitoringas 2007: informacinis biuletenis = Groundwater Monitoring in Lithuania 2007: Bulletin / J. Arustienė, J. Giedraitienė ... et al.; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius:
LGT, 2007. – 61, [1] p.: iliustr. – Santr. angl. – ISSN 1392-1606
3. Meeting of Directors of Geological Surveys of Nordic and Baltic Countries, May 21–23, 2008, Vilnius–Birštonas, Lithuania: Excursion Guide / Compiled by. J. Satkūnas, J. Čyžienė ... et al.; Lithuanian
Geological Survey. – Vilnius: LGT, 2008. – 24 p.: iliustr.
4. Geological Heritage – Bridge joining countries = Geologinis paveldas – tiltas, jungiantis šalis: International Conference ProGEO WG Northern Europe, Papilė, Venta Regional Park, September 10–12,
2008: Conference materials, Excursion Guide / Compiled by: J. Čyžienė, J. Satkūnas, A. Nicius, J. Bitinas;
Editor: J. Satkūnas; Lithuanian Geological Survey. – Vilnius: LGT, 2008. – 46 p: iliustr. – Bibliogr. str. gale
5. Žagarės regioninio parko geologinės vertybės / parengė Bitinas J., Lietuvos geologijos tarnyba, Žagarės
regioninis parkas. – [Vilnius]: LGT 2008. – 27 p.: iliustr.
6. Praktinis fosilijų ieškotojo vadovas / Almanis A., Satkūnas J., Spiridonov A., Žigaitė Ž., Čyžienė J.;
Lietuvos geologijos tarnyba, Ventos regioninis parkas. – Vilnius, 2008. – 12 p.: iliustr. – Santr. angl.
7. Geologinės aplinkos kitimo indikatoriai: [paskaitų medžiaga] / sudarė: J. Satkūnas; Lietuvos geologijos
tarnyba, Vilniaus universitetas, Tarptautinės geologijos mokslų sąjungos (IUGS) Geoindikatorių darbo grupė
(GEOIN). – Vilnius: Lietuvos geologijos tarnyba, 2008. – 188 p.: iliustr. + CD-ROM. – Bibliogr. str. gale
8. *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. – 2008, Nr. 61, 62, 63, 64. – ISSN 1392-110X
12. *Geologijos akiračiai / Lietuvos geologų sąjungos žurnalas = Journal of the Geological Society of
Lithuania; ats. redaktorius V. Juodkazis. – Vilnius. – 2008, 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 2008 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological
Survey: Annual Report 2008 / ats. red. J. Satkūnas; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 2009. – 114, [2] p.:
iliustr. – Liet., angl. – ISSN 1392-7272

Lietuvos geologijos tarnybos metinėje ataskaitoje pateikiami baigtų valstybinių geologinių tyrimų projektų – geologinio kartografavimo, giluminių tyrimų, seismologinio monitoringo, ekogeologinių tyrimų, hidrogeologinių
tyrimų, požeminės hidrosferos monitoringo, Baltijos jūros akvatorijos tyrimų – rezultatai. 2008 metais baigta
15 tokių projektų. 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 2008 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 Baltic Sea water area research. 15 research projects were
completed in 2008. 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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