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LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

TEISĖS AKTAI

Leidimai naudoti žemės gelmių
išteklius ir ertmes
Rugsėjo mėnesį leidimai išduoti šioms
įmonėms:
UAB Orgstatyba, UAB Kantvainų karjeras,
UAB Alkuras, UAB Simuva, UAB Kupiškio
plytų gamykla, UAB Legra.

2013 m. rugsėjo 13 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-684
„Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr.
D1-578 „Dėl angliavandenilių išteklių paieškos, žvalgybos ir naudojimo (gavybos)
Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2013, Nr. 99-4904)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=456264&p_tr2=2

Leidimai tirti žemės gelmes
Rugsėjo mėnesį leidimų tirti žemės
gelmes turėtojų skaičius – 129.

ŽEMĖS GELMIŲ
REGISTRAS
Žemės gelmių ištekliai
Rugsėjo mėnesį patvirtinti dviejų telkinių
ištekliai:
• Klaipėdos rajono Šnaukštų žvyro
telkinio ištekliai,
• Alytaus rajono savivaldybės Punios
seniūnijos Padvariškių smėlio ir
žvyro ištekliai.
Rugsėjo mėnesį registruota 18 žemės
gelmių tyrimų.

NAUJIENOS
Naftos kainos
Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus
žaliavinės naftos kaina 2013-10-01 siekė
105,42 JAV dolerių už barelį (2013-09-02 –
110,32 JAV dolerių už barelį)
http://www.opec.org
The Geological Society of London
Nr: 218 http://www.mynewsletterbuilder.c
om/email/newsletter/1411849521
Nr: 219 http://www.mynewsletterbuilder.c
om/email/newsletter/1411854039
Europos geoterminės energijos taryba
(EGEC) Nr. 37: http://egec.info/wpcontent/uploads/2013/09/EGECNewsletter-September-2013.pdf
Europos asociacija geologiniam
paveldui išsaugoti (PROGEO)
http://www.progeo.se/

2013 m. rugsėjo 13 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-685
„Dėl kompleksinio monitoringo vykdymo išsklaidytųjų angliavandenilių tyrimo ir
(arba) naudojimo plote tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 99-4905)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=456265&p_tr2=2
2013 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-688
„Dėl kasybos pramonės ir kitų atliekų, susidariusių hidraulinio ardymo metu,
laidojimo žemės gelmių ertmėse, susidariusiose išgaunant žemės gelmių išteklius,
tvarkymo kontrolės aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 99-4906)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=456266&p_tr2=2
2013 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-689
„Dėl Radioaktyviųjų, toksiškų ar pavojingų žmonių sveikatai ar aplinkai medžiagų,
naudojamų žemės gelmių tyrimui ir išteklių gavybai, naudojimo kontrolės tvarkos
aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 99-4907)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=456267&p_tr2=2
2013 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-690
„Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1643 „Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo projekto rengimo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo (Žin., 2013, Nr. 99-4908)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=456268&p_tr2=2
2013 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-691
„Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. D1-46
„Dėl Leidimo naudoti angliavandenilių išteklius formos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin.,
2013, Nr. 99-4909)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=456269&p_tr2=2
2013 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-692
„Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1616 „Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo tipinės sutarties patvirtinimo“ pakeitimo“
(Žin., 2013, Nr. 99-4910)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=456270&p_tr2=2
Tarptautinė geomokslų sąjunga (IUGS)
http://iugs.org/
Naujienlaiškis Nr. 88:
• http://iugs.org/uploads/IUGS%20Bulletin
%2088.pdf
IUGS-GEM http://www.iugs-gem.org/
Naujienlaiškis Nr. 20:
• http://www.lgt.lt/images/LGT_leidiniai/G
EM-News_2013-20.pdf
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
• Kur slypi Lietuvos gamtos turtai?
• Lietuvos geologijos paveldo diena
Ventos krašte

Aplinkos ministerija
•

Ministerija siūlo nuo 2015 m. užstato
sistemą taikyti plastikinei ir metalinei tarai

•

Pasisveikinimas su rudeniu Kuršių nerijos
nacionaliniame parke

•

Akmenės geoparkui – būti ar nebūti?

•

Apie skalūnų dujas – plačiajai visuomenei

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

PanGeo informacija apie geologinius
pavojus http://www.pangeoproject.eu/
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GEO AKTUALIJOS
Spalio 10 d. Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto
Didžiojoje auloje vyks jubiliejinis renginys, skirtas VU GMF
Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedros 50-osioms
įsteigimo metinėms.
Spalio 10 d. Lietuvos energetikos konferencija 2013
„Nepriklausoma energetika – stipri ekonomika“. Konferencija
vyks Vilniuje, „Radisson Blu Lietuva“ konferencijų centre. LGT
direktoriaus pavaduotojas J. Satkūnas skaitys pranešimą

SKALŪNINĖS DUJOS IR
APLINKA
•

Po vizito į Pensilvaniją – „duok,
Dieve, kad Lietuvoje rastume
skalūnų dujų”

•

Skalūnų viltims blėstant Lenkija
grįžta prie anglies

•

Vyriausybė per penkias dienas
išduos leidimą „Chevron“ ieškoti
skalūnų

•

Seimo Pirmininkas: Rumuniją, kaip
ir Lietuvą, domina skalūnų dujų
gavyba
Seimo
narės
A.
Stancikienės pranešimas: „Kam
tarnauja aplinkos ministras“

•

L. Balsys: „Chevron“ paskelbta
konkurso laimėtoja prieš žmonių
valią ir įstatymus“

NAUJI LEIDINIAI
• Akmenos-Danės upės baseino
paviršinių vandens telkinių taršos
mažinimo priemonių programa /
rengėjai: Langas V., Gasiūnaitė Z.;
dalyvės: Žukienė D., Arustienė J.;
Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio
aplinkos
tyrimų
ir
planavimo
institutas. – Klaipėda, 2013. – 112 p.:
iliustr. – Bibliogr.: p. 112.
• Programme of measures to reduce
pollution of surface water bodies
in the Akmena-Danė river basin /
Langas
V.,
Gasiūnaitė
Z.;
Participators: Žukienė D., Arustienė
J.; Klaipėda University Coastal
Research and Planning Institute. –
Klaipėda, 2013. – 112 p.: iliustr. –
Bibliogr.: p. 112.
• BSSC 9th 2013: Baltic Sea Science
Congress 2013: New Horizons for
Baltic Sea Science, 26-30 August
2013, Klaipėda, Lithuania: Abstract
book / Coastal Research and
Planning
Institute
of
Klaipėda
University. – Klaipėda, 2013. – 292 p.
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„Skalūninių dujų potencialo identifikavimas ir išgavimo
modelis, kuris labiausiai atitiktų Lietuvos interesus“.
Spalio 3 d. ir 28 d. Viešinimo projekto „Skalūnų dujos
Lietuvoje. Saugi aplinka ir ekonominė nauda“,
finansuojamo Europos Sąjungos ir Aplinkos apsaugos
rėmimo programos lėšomis, informaciniai seminarai
Jurbarke ir Pagėgiuose. Apie projektą:
http://www.lgt.lt/index.php?option=com_content&view=
category&layout=blog&id=233&Itemid=1223&lang=lt

•

„Chevron” pripažinta skalūnų dujų
konkurso nugalėtoja

•

Seimo Energetikos komisijos
pirmininko
K.
Daukšio
pranešimas: „Jungtinės Amerikos
Valstijos yra geras partneris
stiprinant Lietuvos energetinį
saugumą“

•

Sugriežtinta skalūnų dujų ir naftos
žvalgyba ir gavyba

•

Žalieji ragina europarlamen-tarus
balsuoti už privalomą poveikio
aplinkai vertinimą netradicinio
iškastinio kuro žvalgybai ir
gavybai Europos Sąjungoje

•

V.
Mazuronis:
priešinimasis
skalūninių dujų ir naftos žvalgybai
vis labiau panašėja į organizuotą
veiklą prieš Lietuvos valstybę

• Geologičeskij slovar'. V trech
tomach. Tom pervyj: A - J / gl. red.
Petrov O. V.; VSEGEI. – SanktPeterburg: Izdatel'stvo VSEGEI,
2010. – 430, [2] p.
• Geologičeskij slovar'. V trech
tomach. Tom vtoroj: K - P / gl. red.
Petrov O. V.; VSEGEI. – SanktPeterburg: Izdatel'stvo VSEGEI,
2011. – 476, [4] p.
• Geologičeskij slovar'. V trech
tomach. Tom tretij: R - Ja / gl. red.
Petrov O. V.; VSEGEI. – SanktPeterburg: Izdatel'stvo VSEGEI,
2012. – 435, [5] p.
• Paleontologija: mokymo priemonė /
Kabailienė M., Radzevičius S.;
Vilniaus universiteto Gamtos mokslų
fakultetas. – Vilnius, 2011. – 500, [2]
p.: iliustr. – Bibliogr.: p. 469–481.
• Quaternary Geology of Norway /
Eds.: Olsen L., Fredin O., Olesen
O.; Geological Survey of Norway. –
[Trondheim]: NGU, 2013. – 174 p.:
iliustr. – Bibliogr. str. gale. –
(Geological Survey of Norway;
Special Publication 13).

•

Shale gas alone is not the
answer – but neither is renewable
energy

•

Ukip: anti-fracking 'eco-freaks' will
kill economic opportunity

•

Ukraine Region Approves Chevron
Shale Gas Deal

•

How did vast heaps of industrial
waste become the pride of a
community?

•

Shale gas, oil reshape world
energy landscape

•

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

•

The Geological Society
Shale Gas and Fracking

•

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

• World Mining Data 2013 / Reichl C.,
Schatz M., Zsak G.; Bundesministerium
für Wirtschaft, Familie und Jugend. –
Vienna, 2013. – Heft 28. – [5], 246 p. +
CD.
• Geologijos
akiračiai:
Lietuvos
geologų sąjungos žurnalas. – Vilnius,
2013. – Nr. 3.

ĮDOMYBĖS
•

Mokslininkai: žmonijos įtaka klimatui –
neabejotina

•

Surastas sprendimas vienai didžiausių
evoliucijos mįslių – Kambro eros
„sprogimui“

•

Kėdainių Alpėse ieškos aukso

•

Iš Čebarkulio ežero iškėlė kumščio
dydžio meteorito dalį

•

Kodėl svarbi šulinio priežiūra rudenį?

•

Keista 18 metrų aukščio sala Arabijos
jūroje iškilo po žemės drebėjimo
Pakistane (Video)
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