Lietuvos geologijos tarnybos informacinis leidinys
Platinamas elektroniniu būdu 512 adresatams

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

•

Gruodžio mėnesį išduoti leidimai
naudoti žemės gelmių išteklius ir
ertmes šioms įmonėms:

•

•
•

•

•

UAB Zarasų ST,
Genovaitės Mišeikienės transporto
paslaugų įmonė,
UAB „Milmeda“.

Leidimai tirti žemės gelmes
Gruodžio mėnesį leidimų tirti žemės
gelmes turėtojų skaičius – 142.

ŽEMĖS GELMIŲ
REGISTRAS
Žemės gelmių ištekliai
Gruodžio mėnesį buvo patvirtinti šių
telkinių ištekliai:

TEISĖS AKTAI
2014 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro įsakymas Nr. D1-1071 „Dėl Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio
25 d. įsakymo Nr. D1-684 „Dėl Lietuvos geologijos
muziejaus reorganizavimo ir Lietuvos geologijos
muziejaus reorganizavimo sąlygų aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR kodas 2014-20832)
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/2a7a1c608f3211e4a98a9f22476
52cf4
2014 m. gruodžio 23 d. Lietuvos geologijos tarnybos
prie aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. 1193 „Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio
14 d. įsakymo Nr. 1-07 „Dėl Leidimų naudoti žemės
gelmių išteklius ir ertmes bei leidimų tirti žemės
gelmes turėtojų veiklos patikrinimų tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR kodas 2014-20603)
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/c1a353208a8411e4a98a9f22476
52cf4
2014 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimas Nr. 1467 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d.
nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų

•
•
•
•
•

Panevėžio rajono MURMULIŲ žvyro
telkinio naujo ploto ištekliai,
Jurbarko rajono KALNĖNŲ žvyro ir
smėlio telkinio II sklypo pietinės
dalies ištekliai,
Klaipėdos rajono ŠNAUKŠTŲ-4
žvyro ir smėlio telkinio ištekliai,
Vilkaviškio rajono GRAUŽINIŲ II
žvyro telkinio ištekliai,
Kupiškio rajono PABŪDŽIO žvyro
telkinio I sklypo naujo ploto ištekliai,
Jonavos rajono RIZGONIŲ žvyro
telkinio naujo ploto ištekliai,
Tauragės rajono GALMENŲ žvyro
telkinio naujo ploto ištekliai,
Raseinių rajono KRYŽKALNIO
smėlio ir žvyro telkinio II sklypo
ištekliai,

strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR kodas 201420928)
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/0ca68e808f8211e4a98a9f22476
52cf4
2014 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimas Nr. 1464 „Dėl Lietuvos
Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Nacionalinės
aplinkos apsaugos strategijos patvirtinimo“
projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“
(TAR
kodas
2014-20925)
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/35a275708f8111e4a98a9f22476
52cf4
2014 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimas Nr. 1424 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 21 d.
nutarimo Nr. 741 „Dėl Atlyginimo už žemės gelmių
registro duomenų vieneto teikimą ir metinio
abonentinio mokesčio dydžių patvirtinimo“
pakeitimo“ (TAR kodas 2014-20058) https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/4f83846086d611e481c9c95e73
113964
2014 m. gruodžio 10 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimas Nr. 1389 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d.
nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų

•

•

Nr. 60
2014 m. sausio 8 d.
www.lgt.lt

Panevėžio rajono MITKŲ II smėlio
telkinio naujo ploto ir statybinio
grunto telkinio ištekliai,
Panevėžio rajono DEGIONIŲ smėlio
ir žvyro telkinio ištekliai,

•

Kupiškio rajono NOCIŪNŲ žvyro
telkinio II sklypo naujų plotų ištekliai,

•

Švenčionių rajono GARONIŲ durpių
telkinio ištekliai.

Žemės gelmių tyrimai
Gruodžio mėnesį registruota 70 žemės
gelmių tyrimų.

GRĘŽINIŲ DUOMENYS
Gruodžio mėnesį Žemės gelmių
registro Gręžinių dalyje įregistruoti
142 gręžiniai.

interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“ (TAR kodas 2014-19576) https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/e5c1d4d081fa11e4bc68a14938
30b8b9
2014 m. gruodžio 10 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimas Nr. 1381 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d.
nutarimo Nr. 1369 „Dėl Valstybinės reikšmės
miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR kodas 2014-19512)
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/aff768e0813e11e4bc68a149383
0b8b9
2014 m. gruodžio 10 d. Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
įsakymas Nr. 1P-(1.3.)-503 „Dėl 2014 m. vasario
28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos direktoriaus įsakymo Nr. 1P(1.3.)-65 „Dėl Valstybinės geodezijos ir
kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės direktoriaus 2000 m. birželio 19 d.
įsakymo Nr. 45 „Dėl „Sutartinių topografinių planų
M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklų“ techninių
reikalavimų reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“
pakeitimo“ (TAR kodas 2014-21286) https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/aff768e0813e11e4bc68a149383
0b8b9
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GEO NAUJIENOS Nr. 60 (2014 m. sausio 8 d.)

NAUJIENOS
Naftos kainos
Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus
žaliavinės naftos kaina 2015-01-07
siekė 44,85 JAV dolerių už barelį
(kaina 2014-12-08 siekė 63,78 JAV
dolerių už barelį) http://www.opec.org
The Geological Society of London
Naujienlaiškis Nr. 248
http://www.mynewsletterbuilder.com/e
mail/newsletter/1412232137
The European Association for the
Conservation of the Geological
Heritage (ProGEO)
http://www.progeo.se/
Naujienlaiškis Nr. 4
http://www.progeo.se/news/2014/pgn
414.pdf
The Geological Surveys of Europe
(EuroGeo Surveys)
http://www.eurogeosurveys.org/
The European Geothermal Energy
Council (EGEC)
Atnaujinta 2014 m. ataskaita
http://egec.info/wpcontent/uploads/2011/03/EGECMarket-Report-Update-ONLINE.pdf
Gruodžio mėn. naujienlaiškis
http://egec.info/wpcontent/uploads/2014/12/EGECNewsletter-December-2014.pdf

GEO AKTUALIJOS
Sausio 21 d., 14 val. Projekto
„Lietuvos teritorijos rajonavimas
požeminio vandens iškrovų pasekmių ir hidrogeologinių pavojų (rizikų) vertinimui“ rezultatų aptarimas
(ats. autorius P. Pūtys).
Prasidėjo 2015 m. Lietuvos ir Lenkijos moksleivių dailės darbų
konkursas „Mūsų žemė – praeityje,
šiandien ir ateityje“. Šių metų
konkurso tema – „Sparnuotasis
Žemės eksperimentas“. Konkurse
gali dalyvauti 3–6 klasių moksleiviai.
Konkurse dalyvauja tik tie darbai,
kurie
yra
atlikti
A4
formatu
(210x297 mm). Atlikimo technika
neribojama. Darbai turi būti atsiųsti
Lietuvos geologijos tarnybai, adresu
S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius,
iki balandžio 30 d. Plačiau
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Tarptautinė geomokslų sąjunga
(IUGS) http://iugs.org/
Naujienlaiškis Nr. 103
http://iugs.org/uploads/IUGS%20Bull
etin%20103.pdf

SKALŪNINĖS DUJOS IR
APLINKA
•

Pokyčiai angliavandenilių rinkose:
skalūnų perversmas

(IUGS-GEM) http://www.iugs-gem.org/
Naujienlaiškis Nr. 22
http://iugs.org/uploads/GEM%20new
sletter%20No.%2022-1.pdf

•

Sausio 7 d. įvyko pirmasis
Angliavandenilių išteklių
naudojimo konkurso komisijos
posėdis

Science for a Better Future of the
Baltic Sea Region (BONUS)

•

Tinklaraštis apie skalūnų dujas:
http://skalunudujos.lt/

Naujienlaiškis Nr. 52
http://www.bonusportal.org/publications
/e-bulletin/a/e-bulletin_52_17.12.2014

•

The Geological Society
Shale Gas and Fracking

•

Natural Gas Europe
http://www.naturalgaseurope.com/
category/shale-gas

Valstybinė saugomų teritorijų
tarnyba (VSTT) prie Aplinkos
ministerijos
www.vstt.lt
• Patvirtinti Medžiakalnio, Lapių ir
Griovių valstybinių geomorfologinių
draustinių tvarkymo planai. Plačiau
• Kuršių nerijos krantai atlaikė
siautusią audrą

•

ĮDOMYBĖS
•

Aptiko egzoplanetą, kurios
tinkamumas gyvybei įvertintas 97
procentais

Aplinkos ministerija

•

• Sankcijos už aplinkosaugos
pažeidimus – ne tik įmonės
vadovui, bet ir pačiai įmonei

Lietuvos miškuose auga grybas,
ardantis mirusiojo palaikus

•

Kai Veneroje egzistavo žemynai...

•

• Įvertinti planų ir programų
pasekmes aplinkai bus paprasčiau

2015 metai mokslo pasaulyje: ko
tikėtis?

•

• Ar bus išgaunama nafta Kaltinėnų
plote?

Oro užterštumo indeksas
žemėlapyje

•

Šarmos koralų karalystė: gūsingas
vėjas šaltyje iš rūko išliejo
didingus šerkšno rūmus (Foto)

Nuo šiol Respublikinį
Vaclovo Into akmenų
muziejų galima lankyti ir
virtualiai.
Muziejus pristato du virtualius turus.
Nuo šiol vidaus ir lauko ekspozicijos
bus prieinamos kiekvienam lankytojui
virtualioje erdvėje:
http://www.akmenumuziejus.lt/lt/turas
/virtualus-turas/
Čia galite apžvelgti kamerinės vidaus
ekspozicijos
sales,
įkurtas
restauruotame,
apie
1792
m.
statytame vandens malūno pastate,
bei nedidelę dalį petrografinės lauko
ekspozicijos. Visa lauko riedulių
kolekcija išdėstyta net 14 ha plote ir
apima daugiaui nei 200 didelių
riedulių, kuriuos į Lietuvą atnešė
ledynas iš Suomijos, Alandų salų,
Botnijos įlankos ir Švedijos.

NAUJI LEIDINIAI
• Baltica: International Journal on
Earth Sciences / Editor-in-Chief:
Grigelis
A.;
Nature
Research
Centre – Institute of Geology and
Geography. – 2014. – Vol. 27, No. 2.
• Geologija = Geology / Lithuanian
Academy of Sciences in cooperation
with the Vilnius University, Nature
Research Center Institute of Geology
and Geography and Geological
Survey of Lithuania. – 2014. – Vol.
56, Nr. 3 (87).
• Sakalauskas V. Geologo užrašai
(XIX a. pabaiga – XX a. antroji
pusė). – Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2014. – 143,
[1] p.: iliustr.
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