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LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

TEISĖS AKTAI

Leidimai naudoti žemės gelmių išteklius ir
ertmes
Birželio mėnesį išduoti leidimai:
 Uždarajai akcinei bendrovei „Druskininkų
Rasa“,
 Uždarajai akcinei bendrovei „MIRADA“,
 Uždarajai akcinei bendrovei „Šilinė“.

2013 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos Seimo įstatymas Nr. XII352 „Žemės gelmių įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15,
18, 19, 21, 22, 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo
papildymo 6(1) straipsniu įstatymas“ (Žin., 2013, Nr. 64-3176)

Leidimai tirti žemės gelmes
Birželio mėnesį leidimų tirti žemės gelmes
sąraše – 123 (iš jų 1 leidimo galiojimas
sustabdytas).

ŽEMĖS GELMIŲ REGISTRAS
Žemės gelmių ištekliai
Birželio mėnesį patvirtinti telkinių ištekliai:
 Zarasų rajono Imbrado durpių telkinio ištekliai,
 Lazdijų rajono Klapotkės žvyro ir smėlio
telkinio ištekliai.
Birželio mėnesį registruoti 34 žemės gelmių tyrimai.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=450336&p_query=&p_tr2=2

2013 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos Seimo įstatymas Nr. XII353 „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymo 1 priedo papildymo įstatymas“ (Žin., 2013, Nr. 64-3177)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=450340&p_query=&p_tr2=2

GEO AKTUALIJOS
2013 m. birželio 12–13 d. Naujosios Akmenės Kultūros rūmuose vyko
konferencija, skirta žymaus Lietuvos geologo Juozo Dalinkevičiaus 120
gimimo metinėms paminėti. Būtent jo dėka buvo inicijuoti geologiniai tyrimai,
sukūrę cemento pramonę ir Naujosios Akmenės miesto atsiradimą.
Konferencijos metu vyko fotografijų paroda, atidengtas akmeninis bareljefas.
Minint garbingo žmogaus J. Dalinkevičiaus jubiliejų buvo pristatytas
projektas „Neabejingi Akmenės ateičiai“. Projekto koordinatorė V. Rimkutė ir
M. Mitrofanovaitė rodydamos filmuotą medžiagą apie Akmenės karjerus
kalbėjo apie savo, kaip jauno žmogaus, žvilgsnį į geologiją, metodus, kuriais
atskleidė Akmenės krašto unikalumą – žemės gelmių turtus.
Birželio 14 d. Vrublevskių bibliotekoje pristatyta J. Dalinkevičiui skirta paroda
„Žemės gelmių raštus perskaitęs..“, Lietuvos mokslų akademijoje vyko
konferencija „„Moderniosios geologijos Lietuvoje raida ir rezultatai“.

NAUJIENOS
Naftos kainos
Pagal OPEC sekretoriato
skaičiavimus žaliavinės naftos kaina
(2013-07-03) siekė 102,24 JAV
dolerių už barelį (2013-06-03 – 98,88
JAV dolerių už barelį)
http://www.opec.org
E-naujienlaikraštis: THE
GEOLOGICAL SOCIETY
Nr. 213 http://www.mynewsletterbuild
er.com/email/newsletter/1411779581
Tarptautinė geomokslų sąjunga
(IUGS) Nr. 85
http://iugs.org/uploads/IUGS-Ebulletin-85-May.pdf

Europos asociacija geologiniam
paveldui išsaugoti (ProGEO) Nr. 2
http://www.progeo.se/news/2013/pgn21
3.pdf
Europos Komisijos aplinkosaugos
generalinio direktorato naujienų
leidinys Science for Environment
Policy (Mokslas aplinkos politikai)
http://ec.europa.eu/environment/integr
ation/research/newsalert/index_en.htm
Europos geoterminės energijos
taryba (EGEC)
Nr. 35 http://egec.info/wpcontent/uploads/2013/06/EGECNewsletter-June-2013.pdf

Aplinkos ministerija
Žiniasklaidai plačiai atveriami vartai
išsamiai informuoti apie
aplinkosaugos aktualijas
http://www.am.lt/VI/index.php#a/13238
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Žilojo Nemuno pakrantėmis
http://www.vstt.lt/VI/index.php#a/1938
Geoturizmas
http://www.geotourism.it/index.php
Coastal & Marine Union (EUCC)
magazine
http://www.eucc.net/coastalandmarine/i
ndex.htm
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SKALŪNINĖS DUJOS IR APLINKA

NAUJI LEIDINIAI

Guardian: Will Boris Johnson drill for shale gas in London?

Geologijos akiračiai: Lietuvos geologų žurnalas.
Vilnius, 2013. – Nr. 2

Rabobank: No Financing for Businesses Associated with Shale

Scotsman: Dart makes ‘fracking’ promise

Geologija = Geology / Lietuvos mokslų
akademija, Vilniaus universitetas, Gamtos tyrimų
centro Geologijos ir geografijos institutas, Lietuvos
geologijos tarnyba. – 2012. – Vol. 54, No. 4(80)

The Guardian: Fracking the nation: the dash for gas beneath
rural Britain

Geografija: mokslo žurnalas / Lietuvos mokslų
akademija. – Vilnius, 2013. – T. 49, Nr. 1

Jordan Looks to Benefits of Oil Shale Projects
The Telegraph: The message of shale gas is: scrap the Climate Act

LEP: Lancashire could have 100 fracking sites in 30 years
Total Restructures Asset Portfolio; Scouts for UK Shale Licences
The Telegraph: French energy giant Total considering bidding for
rights to explore for shale gas in Britain
Reuters: German scientists see scope for 'greener' fracking

Leidinius rasite LGT Publikuotų leidinių informaciniame
fonde, 208 kab.

ĮDOMYBĖS

Ukraine Pushes for Chevron Olesska Shale Investments

Milijonai litų už naftą dūlėja žemės gelmėse

Bloomberg: Occupy Chevron Protesters’ Shale-Permit Claims
Denied by Company

Lietuvoje rasta itin retų brangiųjų metalų

Reuters: Wisent finds Polish shale potential promising, starts
fracking

Draustinių apsauga: kai kuriuose nebėra ką
saugoti, kiti aplankomi kartą į metus dėl „varnelės“

3Legs Proceeds with Baltic Basin Operations

Skaitytojų akimis. Gražiausio Lietuvos upelio beieškant

Ormskirk Advertiser: Application for fracking tests in Banks
Utility Week: BBC fracking documentary pulls in 1.3 million

Povandeninės istorijos: pulsuojančios ir tarsi lava
besiveržiančios unikalios versmės (video)

Romgaz Discovered Shale Gas 17 Years Ago

Dėl potvynio Antarktidoje atsivėrė milžiniška įduba

Thr Times: Cuadrilla’s West Sussex fracking row flares up again

NASA įminė Mirties slėnyje judančių akmenų
paslaptį

The Courier: MSP says ‘shale gas revolution’ offers a route out
of fuel poverty
The Observer: If Centrica is prepared to risk earthquakes in
Blackpool, big oil will want a share of shale
Understanding Cuadrilla's Shale Gas Predictions
Sunday Times: Payouts to trigger shale gas bonanza

Lietuva atsilieka nuo savo plano išsaugoti jūrą

Rusija patvirtino persigalvojusi
elektrinės Kaliningrade

dėl

atominės

Geologas: naudotis dešimtimis mlrd. litų įvertintais
žemės turtais trukdo savanaudiškumas
Atmosferą nuo taršos gelbėja žemės gelmės

FT: Gazprom looks east to restore fortunes as US shale gas booms

Nykstančius Baltijos krantus mokslininkai siūlo
palikti ramybėje

VIDEO - BBC: Coal 'crowded out' by cheaper US shale gas"

Didžiausias pasaulyje ežeras dykumoje

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

Ol Doinyo Lengai: vėsiausias ugnikalnis Žemėje

Aistros dėl skalūnų: gręžinys Stempliuose iš arti
http://grynas.delfi.lt/aplinka/aistros-del-skalunu-grezinysstempliuose-is-arti.d?id=61716755

Eisriesenwelt – didžiausias ledo urvas pasaulyje

Skalūnus Šilutėje žvalgysianti „Chevron“: mūsų prioritetas nafta
http://grynas.delfi.lt/aplinka/skalunus-siluteje-zvalgysiantichevron-musu-prioritetas-nafta.d?id=61708219
Prognozes dėl skalūnų dujų mokslininkai keičia kone kasmet
http://www.lrytas.lt/verslas/energetika-ir-susisiekimas/prognozesdel-skalunu-duju-mokslininkai-keicia-kone-kasmet.htm
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Sala, kur „dainuoja“ smėlis

Pribloškiantys Venesuelos stalakalniai
Koralų rifai virsta baltomis kapinėmis
Buenos Airių muziejuje pristatyta 80 mln. metų
senumo roplio kopija (video)
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

