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LEIDIMŲ IŠDAVIMAS
LEIDIMAI NAUDOTI ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIUS IR ERTMES
Spalio mėnesį išduoti leidimai:
UAB „9999 LT“,
UAB „Nodolita“,
UAB „Kraštovaizdžio tvarkymas“,
Uždaroji akcinė bendrovė „Utenos gelžbetonis“,
UAB „Druskininkų Rasa“,
UAB „GASTA“,
UAB „Jorisanta“.
LEIDIMAI TIRTI ŽEMĖS GELMES
Spalio mėnesį turinčių leidimus tirti žemės gelmes sąraše – 117 įmonių, iš jų 1 – galiojimas sustabdytas.

ŽEMĖS GELMIŲ REGISTRAS
ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIAI
Spalio mėnesį patvirtinti telkinių ištekliai:
Akmenės rajono Narbučių klinties ir dolomito telkinio naujo ploto ištekliai,
Klaipėdos rajono Kairių žvyro ir smėlio telkinio ištekliai.
ŽEMĖS GELMIŲ TYRIMAI
Spalio mėnesį registruota 19 žemės gelmių tyrimų.

GEO AKTUALIJOS
Baigtas projektas „Erdvinis geologinis kartografavimas 1:50 000 masteliu Platelių plote“, autorė
Asta Jusienė.
Europos molingų formacijų duomenų bazės sudarymas
http://www.lgt.lt/images/Pranesimai_spaudai_2012/GASH%202012%2010%2026.doc

Spalio 23 d. Lietuvos geologijos tarnyboje atidaryta paroda „Pasaulio pabaigos belaukiant“.
Pastaraisiais metais vis dažniau kalbama apie įvairius pasaulio pabaigos scenarijus. Turbūt nerasime nė
vieno žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs apie šiuo metu gręsiančią 2012-ųjų metų liūdną baigtį! Žemėn
skriejančios kometos, paslaptingi kitos planetos gyventojai, geologinės katastrofos, gyvenimas vandenyno
dugne, ar net mūsų dabartinės civilizacijos ydų baigtis – visa tai atsispindi vaikų piešiniuose. Kviečiame
aplankyti Lietuvos geologijos tarnyboje surengtą 4–6 kl. moksleivių piešinių parodą.

KITOS NAUJIENOS
Naftos kainos
Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus žaliavinės naftos kaina (2012-11-05) siekė 103,42 JAV dolerių už
barelį (2012-10-02 – 109,32 JAV dolerių už barelį) http://www.opec.org

Tarptautinė geomokslų sąjunga (IUGS)
Nr. 79: http://iugs.org/uploads/IUGS%20Bulletin%2079.pdf
Nr. 78: http://iugs.org/uploads/IUGS%20Bulletin%2078.pdf
IUGS http://iugs.org/
IUGS-GEM http://iugs-gem.org

E-naujienlaikraštis: THE GEOLOGICAL SOCIETY
Nr. 199: http://www.mynewsletterbuilder.com/email/newsletter/1411520346
Nr. 198: http://www.mynewsletterbuilder.com/email/newsletter/1411501990

Europos geologijos tarnybų asociacija (EUROGEOSURVEYS)
Nr. 8: http://www.eurogeosurveys.org/assets/files/newsletters/2012/egs_newsletter_2012_08.pdf
EUROGEOSURVEYS http://www.eurogeosurveys.org/news.html

Europos asociacija geologiniam paveldui išsaugoti (ProGEO)
ProGEO http://www.progeo.se

Lietuvos geologų sąjunga
2012 m. lapkričio 30 d. vyks XXIII Geologų sąjungos suvažiavimas. Suvažiavimo tema – „Lietuvos
žemės gelmių turtai“. Pranešimai: Žemės gelmių ištekliai: ar tikrai esam turtingi?, J. Mockevičius; Apie Lietuvos
naftą, AB „LOTOS Geonafta“ atstovas; Angliavandeniliai iš skalūnų – pavojai, tikri ar išgalvoti?, I. Vaičeliūnas;
Požeminio vandens išteklių vertinimo, rezultatai: iššūkiai, ateitis, V. Juodkazis; Nemetalinės naudingosios iškasenos:
ištekliai ir gavyba, G. Juozapavičius.
http://www.lgeos.lt

Aplinkos ministerija
Ministerija kviečia rengti mokymus atliekų tvarkymo specialistams http://www.am.lt/VI/index.php#a/12459
Iniciatyva „Vanduo iš čiaupo – Tau geriausias“ http://www.am.lt/VI/index.php#a/12302

http://am.lt

Visagino atominės elektrinės naujienos
Svarbiausia informacija apie VAE http://www.vae.lt/files/VAE_297x410.pdf

Europos geoterminės energijos taryba (EGEC)
Nr. 27 http://egec.info/wp-content/uploads/2012/10/EGEC-News-27-October.pdf

Skalūninės dujos ir aplinka
Lenkijai gali greitai tekti rinktis - atominė energetika ar
skalūnų dujos?
Lenkai su amerikiečiais sutarė ieškoti dujų Lietuvoje
Poland Positions as European Shale Gas Pioneer as Tax
Regulation Framework Unveiled

'Acceptability' the Challenge for Shale Operators
Reuters: UK shale gas not at odds with climate targets
SHIP: Shale Gas in Germany – Status Quo
Tinklaraštis apie skalūnų dujas: http://skalunudujos.info

Coastal & Marine Union (EUCC) magazine
Žurnalas http://www.eucc.net/coastalandmarine/index.htm

Geoturizmas
http://www.geotourism.it/index.php

Nauji leidiniai LGT Publikuotų leidinių informaciniame fonde
Satkūnas J., Linčius A., Mikulėnas V. Lithuania // Geoheritage in Europe and its conservation / Eds.:
Wimbledon W., Smith-Meyer S.; ProGEO. – Oslo, 2012. – P. 216–223 : iliustr. – Bibliogr.: p. 223.

GEO įdomybės
Lietuva panoramose (galite apžiūrėti ir geologinius objektus) http://www.panoramas.lt
Aplinkosaugos tabu. Kapinės – tiksinti taršos bomba http://grynas.delfi.lt/archive/print.php?id=59509063
Rusijos žaliasis V.Slyviakas: Kaliningrado atominės greičiausiai nebus
http://verslas.delfi.lt/energetics/rusijos-zaliasis-vslyviakas-kaliningrado-atomines-greiciausiai- nebus.d?id=59717173
Karačiajus: radioaktyviausias pasaulio ežeras http://www.ekonomika.lt/naujiena/karaciajus-radioaktyviausias-pasaulio-ezeras-31412.html
Šiauriausias pasaulio ežeras pradėjo atitirpti po daugiau nei 2 tūkst. metų pertraukos http://www.technologijos.lt/n/mokslas/geografija/S28707/straipsnis?name=S-28707&l=2&p=1&utm_medium=infoblokai&utm_source=Ekonomika_lt-infoblokas&utm_campaign=barteriniai-mainai
Norintys paskelbti informaciją GEO naujienose rašykite el. adresu: indre.virbickiene@lgt.lt

