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LGT Informavimo poskyris

TEISĖS AKTAI
2012 m. rugpjūčio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 986 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 584 „Dėl Žemės gelmių registro nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 99-5063)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=431578&p_query=&p_tr2=2

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS
LEIDIMAI NAUDOTI ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIUS IR ERTMES
Rugpjūčio mėnesį išduoti penki leidimai:
Uždaroji akcinė bendrovė „ALNITRANSA“,
UAB „RAMEDI“,
UAB „Rušiota“,
Valstybės įmonė Telšių miškų urėdija,
UAB „Tvarkinga aplinka“.
LEIDIMAI TIRTI ŽEMĖS GELMES
Rugpjūčio mėnesį turinčių leidimus tirti žemės gelmes įmonių sąraše – 117 įmonių.

ŽEMĖS GELMIŲ REGISTRAS
ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIAI
Rugpjūčio mėnesį patvirtinti dvejų telkinių ištekliai:
Zarasų rajono Dervinių smėlio ir žvyro telkinio ištekliai,
Trakų raj. Rūdiškių smėlio ir žvyro telkinio ištekliai.
ŽEMĖS GELMIŲ TYRIMAI
Rugpjūčio mėnesį registruota 16 žemės gelmių tyrimų.

GEO AKTUALIJOS
2012 m. rugsėjo 22 d. organizuojama kasmetinė Geologinio paveldo diena – gamtai ir visuomenei –
DZŪKIJOS GEOLOGINĖ SAVASTIS. Geologinio paveldo diena skirta, lankyti tvarkyti ir populiarinti
unikalius ir žmogaus globos reikalingus geologijos objektus: riedulius, atodangas, ozus, keimus, rinas,
didkalves ir daubas, šaltinius ir versmes. Unikaliausi ir svarbiausi geologinio paveldo objektai Dzūkijos
nacionaliniame parke yra susiję su kontinentinėmis kopomis ir požeminio vandens sufozija (cirkai, šaltiniai).
Plačiau http://www.lgt.lt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=233&Itemid=1223&lang=lt
Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete eksponuojama prof. Gedimino Motuzos Matuzevičiaus
Geologinės filatelijos paroda.
Rugpjūčio 23–24 dienomis Lietuvos geologijos tarnyboje vyko Jungtinis EGS-USGS skalūnų dujų
projekto Baltijos šalyse seminaras „Baltijos baseino apatinio paleozojaus skalūnų dujų potencialo
įvertinimas (Assessment of the Shale Gas potential of the Lower Paleozoic shales in the Baltic Basin)“.
Mokslininkai ieškojo fosilijų. Ventos regioniniame parke vyko tarptautinė konferencija „Triaso
geologinis periodas Akmenės krašte”. Mokslininkai iš įvairių pasaulio šalių domėjosi, kokias fosilijas
galima rasti šiame krašte.
Plačiau http://ekologija.blogas.lt/mokslininkai-ieskojo-fosiliju21623.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Ekonaujienos+%28Ekonaujienos%29

KITOS NAUJIENOS
Naftos kainos
Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus žaliavinės naftos kaina (2011-09-05) siekė 111,20 JAV dolerių už
barelį (2011-09-04 – 112,85 JAV dolerių už barelį) http://www.opec.org

Tarptautinė geomokslų sąjunga (IUGS)
Nr. 77 http://iugs.org/uploads/IUGS%20Bulletin%2077.pdf
IUGS http://iugs.org/

IUGS-GEM http://iugs-gem.org

E-naujienlaikraštis: THE GEOLOGICAL SOCIETY
Nr. 194: http://www.mynewsletterbuilder.com/email/newsletter/1411433512
Nr. 195: http://www.mynewsletterbuilder.com/email/newsletter/1411449824

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

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

Aplinkos ministerija
Dėl Nemuno vandens lygio http://www.am.lt/VI/index.php#a/12264

http://am.lt

Visagino atominės elektrinės naujienos
Informacinis leidinys Nr. 19 http://www.vae.lt/files/nucleus_nr_19.pdf

Skalūninės dujos ir aplinka
Shale Gas in CEE: Building a New Industry

http://www.naturalgaseurope.com/shale-gas-central-europe-newindustry?utm_source=Natural+Gas+Europe+Newsletter&utm_ca
mpaign=b58664bcfeRSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email
History Against Hysteria: How to Europeanize American
Shale Gas Success Story
http://www.naturalgaseurope.com/europeanize-american-shale-gassuccessstory?utm_source=Natural+Gas+Europe+Newsletter&utm_campaign
=f0d08372db-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email
Tinklaraštis apie skalūnų dujas http://skalunudujos.info

Warsaw Business Journal: Up to 190,000 new jobs in
Polish shale gas sector: report
http://www.wbj.pl/article-60067-up-to-190000-new-jobsin-polish-shale-gas-sector-report.html?typ=pam
New EC initiative on Shale Gas – Public Debates and
Information Campaigns on Shale Gas
http://www.naturalgaseurope.com/shale-gas-public-debates-andinformationcampaigns?utm_source=Natural+Gas+Europe+Newsletter&utm
_campaign=8d1983d5d3RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email

E-naujienlaikraštis: Water Talk
http://www.gwpceeforum.org/

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

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

GEO įdomybės
XXI a. ekonomikos narkotikas – retieji žemės elementai
http://mokslas.delfi.lt/science/xxi-a-ekonomikos-narkotikas-retieji-zemes-elementai.d?id=59378349
Arctic Sea Ice Hits Record Low
http://news.nationalgeographic.com/news/2012/08/120828-arctic-sea-ice-global-warming-record-environment-science/
Geoengineering: Risks and benefits
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-19371833
Norintys paskelbti informaciją GEO naujienose rašykite el. adresu: indre.virbickiene@lgt.lt

