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TEISĖS AKTAI

Leidimai naudoti žemės gelmių išteklius ir
ertmes
Kovo mėnesį išduotas leidimas:
 Valstybės įmonei „Kauno regiono keliai”

2013 m. kovo 13 d. Lietuvos Respubllikos Vyriausybės
nutarimas Nr. 228 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių
priemonių patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 29–1406)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=444678
&p_query=&p_tr2=2

Leidimai tirti žemės gelmes
Kovo mėnesį leidimų tirti žemės gelmes sąraše –
122 (iš jų 1 leidimo galiojimas sustabdytas).

ŽEMĖS GELMIŲ REGISTRAS
Žemės gelmių ištekliai
Kovo mėnesį patvirtinti telkinių ištekliai:
 Rokiškio rajono Sniegių žvyro telkinio ištekliai,
 Akmenės rajono Šaltiškių molio telkinio ištekliai,
 Zarasų rajono Salinių smėlio ir žvyro telkinio
ištekliai.
Kovo mėnesį registruoti 9 žemės gelmių tyrimai.

NAUJIENOS
Naftos kainos
Pagal OPEC sekretoriato
skaičiavimus žaliavinės naftos kaina
(2013-04-03) siekė 106,80 JAV
dolerių už barelį (2013-03-04 –
106,12 JAV dolerių už barelį)
http://www.opec.org
Tarptautinė geomokslų sąjunga
(IUGS)
Nr. 83 http://iugs.org/uploads/IUGS
%20Bulletin%2083.pdf
IUGS http://www.iugs.org/
IUGS-GEM http://www.iugsgem.org/
Europos asociacija geologiniam
paveldui išsaugoti (ProGEO)
ProGEO http://www.progeo.se

GEO AKTUALIJOS
Gegužės 15–17 d. Varšuvoje (Lenkijoje) vyks tarptautinis
seminaras „Regional assessment and mapping of
groundwater resources“ (Regionų požeminio vandens išteklių
įvertinimas ir kartografavimas). Skelbimas ir registracija
Kovo 28 d. Lietuvos geologijos tarnyboje vyko informacinis renginys
„Lietuvos
molio
skalūnai“.
Pranešimų
pateiktis
galite
rasti: http://www.lgt.lt/index.php?option=com_content&view=category
&layout=blog&id=233&Itemid=1223&lang=lt

Kovo 21 d. Lietuvos geologijos tarnyboje vyko Baltijos pajūrio
aplinkos tyrimų ir planavimo instituto pristatymas ir „Pajūrio gamta
mūsų akimis“ parodos atidarymas LGT foje. Kviečiame
apsilankyti!

E-naujienlaikraštis: THE
GEOLOGICAL SOCIETY
Nr. 206 http://www.mynewsletterbuild
er.com/email/newsletter/1411670577

Aplinkos ministerija
Išsaugoti Kuršių neriją – bendras
Lietuvos ir Rusijos rūpestis
http://www.am.lt/VI/index.php#a/12865

Nr. 207 http://www.mynewsletterbuild
er.com/email/newsletter/1411678263
http://www.geolsoc.org.uk/

Naujas „Žaliojo kodo“ konkursas –
„Žaliųjų paslapčių dalybos“
http://www.am.lt/VI/index.php#a/12893

Europos geologijos tarnybų
asociacija (EUROGEOSURVEYS)
EUROGEOSURVEYS http://www.euro
geosurveys.org/news.html

Valstybinė saugomų teritorijų
tarnyba
Apie Lietuvos gamtos paveldo
objektus
http://www.vstt.lt/VI/index.php#a/133

Europos geoterminės energijos
taryba (EGEC)
Nr. 32 http://egec.info/wpcontent/uploads/2011/03/newslettermarch-final.pdf
Geoturizmas
http://www.geotourism.it/index.php

Klaipėdos pavyzdinė geoterminė
jėgainė
Per 2013-kovo mėnesį. pagamino
9,6 tūkst. MWh šilumos, iš jos
geoterminės energijos 1,8 tūkst. MWh,
iš dujų 7,8 tūkst. MWh.
http://www.geoterma.lt

1

GEO NAUJIENOS Nr. 39 (2013 m. balandžio 4 d.)

www.lgt.lt

SKALŪNINĖS DUJOS IR APLINKA

NAUJI LEIDINIAI

Lietuvos mokslų akademija
Komisijos dėl skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos
poveikio aplinkai bei žmonių sveikatai vertinimo išvados

Geologijos akiračiai: Lietuvos geologų žurnalas. Vilnius,
2013. – Nr. 1

U.S. Shale Gas Meets European Climate Change Policy
Green Groups, E&P Players Tie Up for Fracking Standards
Fracking in the UK: Supporters Look to Avoid ‘Reckless’
US Mistakes
'Shale Allowances' Feature in British Budget
Ukrainian Company Helps Gas Levels With Sales
The Carbon Brief: Climate change experts support shale
gas - but only with caveats
Scientific American: Methane hydrates – bigger than
shale gas, “game over” for the environment?
Bloomberg: Romania Ends Moratorium on Shale Gas
Exploration
WBJ: Poland proposes controversial shale gas
regulations
UK Minister Hints at Payment for Residents of Fracking
Sites
Tinklaraštis apie skalūnų dujas:
http://skalunudujos.info
Pasipriešinimas skalūnams Seime susijęs ir su
asmeniniais interesais
http://verslas.delfi.lt/energetika/pasipriesinimasskalunams-seime-susijes-ir-su-asmeniniaisinteresais.d?id=61036421
Skalūnų dujos: mitai ir tikrovė
http://verslas.delfi.lt/energetika/skalunu-dujos-mitai-irtikrove.d?id=60928053
Skalūninės apokalipsės pranašai budi
http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/komentarai/skaluninesapokalipses-pranasai-budi.htm
V.Petkauskas. Skalūnų dujos galėtų pakeisti Lietuvą
ir Europą
http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/vpetkauskas-skalunudujos-galetu-pakeisti-lietuva-ir-europa.d?id=60897237
Į Lietuvą atvykęs JAV mokslininkas vardijo skalūnų
dujų naudą http://verslas.delfi.lt/energetika/i-lietuvaatvykes-jav-mokslininkas-vardijo-skalunu-dujunauda.d?id=60911383
R.Kasperavičius. Skalūninės dujos: revoliucija ar
dar vienas „burbulas“?
http://verslas.delfi.lt/energetika/rkasperaviciusskalunines-dujos-revoliucija-ar-dar-vienasburbulas.d?id=60902727
Ukraina pasisako prieš skalūnų dujas
http://verslas.delfi.lt/energetika/ukraina-pasisako-priesskalunu-dujas.d?id=60879105
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Geologija = Geology / Lietuvos mokslų akademija,
Vilniaus universitetas, Gamtos tyrimų centro Geologijos ir
geografijos institutas, Lietuvos geologijos tarnyba. –
2012. – Vol. 54, No. 3(79)
Geografija = Geography / Lietuvos mokslų akademija,
Vilniaus universitetas, Gamtos tyrimų centro Geologijos ir
geografijos institutas – 2012. – T. 48, No. 2
Leidinius rasite LGT Publikuotų leidinių informaciniame fonde,
208 kab.

ĮDOMYBĖS
Vandensaugos problemų žemėlapį pildyti gali
kiekvienas
http://www.manoukis.lt/naujienos/aplinkosauga/16612vandensaugos-problemu-zemelapi-pildyti-gali-kiekvienas
Klaipėdoje septintą kartą pristatomi jūrinio mokslo
pasiekimai
http://grynas.delfi.lt/aplinka/klaipedoje-septinta-kartapristatomi-jurinio-mokslo-pasiekimai.d?id=61063253
Tibete po žemės nuošliauža žuvo 21 ir dingo dar 62
žmonės http://www.lrytas.lt/pasaulis/stichijos/tibete-pozemes-nuosliauza-zuvo-21-ir-dingo-dar-62-zmones.htm
Geologas: Lietuvos naftos ištekliai – ant išsekimo
ribos
http://grynas.delfi.lt/aplinka/geologas-lietuvos-naftosistekliai-ant-issekimo-ribos.d?id=60950185
Lenkijoje įvyko žemės drebėjimas – po žeme liko 19
kalnakasių
http://www.delfi.lt/news/daily/world/lenkijoje-ivyko-zemesdrebejimas-po-zeme-liko-19kalnakasiu.d?id=60945177#ixzz2O3veyjqY
Geologai: aukso gyslos atsirado dėl žemės drebėjimų
ir vandens
http://mokslas.delfi.lt/mokslas/geologai-aukso-gyslosatsirado-del-zemes-drebejimu-ir-vandens.d?id=60932993
Liepsnojantis ledas: Japonija ruošia revoliuciją
energetikoje
http://www.ekonomika.lt/naujiena/liepsnojantis-ledasjaponija-ruosia-revoliucija-energetikoje37259.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&
utm_campaign=2013-03-15&utm_content=dieninis
LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius
Informacinis leidinys leidžiamas nuo 2010 metų.
Norintys prenumeruoti leidinį arba skelbti informaciją rašykite
el. adresu indre.virbickiene@lgt.lt

