Lietuvos geologijos tarnybos informacinis leidinys
Platinamas elektroniniu būdu 512 adresatams

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS
Vasario mėnesį išduoti leidimai
naudoti žemės gelmių išteklius ir
ertmes: UAB „Kelveda“, UAB
„Ferta“, UAB „Gavyba“, Viganto
Čekanausko individuali įmonė, UAB
„Anšilas“, UAB „Sulinkiai“, UAB
„Varėnos durpės“, UAB „Tenesitas“,
AB „Kalcitas“, UAB „Eurostilius“, UAB
„Tekas“, UAB „Patrauka“.
Leidimai tirti žemės gelmes
Vasario mėnesį leidimų tirti žemės
gelmes turėtojų skaičius – 135.

ŽEMĖS GELMIŲ
REGISTRAS
Žemės gelmių ištekliai
Vasario mėnesį patvirtinti keturių
telkinių ištekliai:
 Raseinių rajono Pumpurų žvyro ir
smėlio telkinio ištekliai;
 Zarasų rajono Imbrado durpių
telkinio ištekliai;
 Raseinių rajono Betygalos žvyro
ir smėlio telkinio ištekliai;
 Jurbarko rajono Kalnėnų žvyro ir
smėlio telkinio ištekliai.
Vasario mėnesį registruoti 59 žemės
gelmių tyrimai.

GEO AKTUALIJOS


Seminaras „Sapropelis: tyrimai,
naudojimo galimybės ir aplinkos
tausojimo aspektai“



Parengta naudingųjų iškasenų
gavybos strategija



Valstybinis dirvožemio
monitoringas

 Ūkinių gyvūnų ligų protrūkio
atveju numatomų gaišenų
užkasimo vietų parinkimo
geologinių ir aplinkosauginių
kriterijų aprašas (nukelta į 2 psl)
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TEISĖS AKTAI
2014 m. vasario 6 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-114 „Dėl
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-546 ,,Dėl
ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“
(TAR kodas 2014-01356)
https://www.etar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=241277d0923c11e397c8b55a09dd5905
2014 m. vasario 7 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-125 „Dėl
teritorijų planavimo vadovų atestavimo, atestatų išdavimo, galiojimo sustabdymo,
galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir atestavimo komisijos
sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR kodas 2014-01234)
https://www.etar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=77deabe093cc11e380b38b32042e57ec
2014 m. vasario 10 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-128 „Dėl
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-311 „Dėl
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo
Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“ (TAR kodas 2014-01440)
https://www.etar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=58f130e093cc11e380b38b32042e57ec
2014 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-129 „Dėl
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. D1-436
„Dėl Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“
(TAR kodas 2014-01439)
https://www.etar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=77deabe093cc11e380b38b32042e57ec
2014 m. vasario 17 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-145 „Dėl
žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“
(TAR kodas 2014-01621)
https://www.etar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=3c7c7f2097df11e3bdd0a9c9ad8ce1bf
2013 m. gruodžio 23 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus įsakymas Nr. 1-194 „Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1-146 „Dėl Lietuvos
geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos saugomos geologinės informacijos
teikimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
(TAR kodas 2014-00424)
https://www.etar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=9bce211082ac11e3a89fd7598ca5c9ab
2014 m. vasario 18 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus įsakymas Nr. 1-24 „Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. 1-107 „Dėl Naudingųjų
iškasenų (išskyrus angliavandenilius) išteklių ir žemės gelmių ertmių naudojimo
projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
(TAR kodas 2014-01875)
https://www.etar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=373289e0997111e3bdd0a9c9ad8ce1bf
(nukelta į 2 psl)
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GEO AKTUALIJOS
(atkelta iš 1 psl)

Šviesuolių nominacijos – už
gamtosaugą ir švietimą

(atkelta iš 1 psl)

2014 m. vasario 4 d. Aplinkos apsaugos agentūros direktorius įsakymas Nr. AV-42 „Dėl
Ūkio subjektų vykdomos ūkinės veiklos, kuriai nereikia gauti taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidimų, keliamos rizikos aplinkai vertinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (TAR kodas 2014-01134)
https://www.etar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=fc6f9e508db411e3adad91663975b89f
2014 m. vasario 4 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Nr. V-159 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m.
gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-758 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 28:2003
„Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką
reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“
(TAR kodas 2014-01526)
https://www.etar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=65681bf0957911e3bdd0a9c9ad8ce1bf

Nominantai: R. Kliminskienė, K. Kadūnas, A. Čeponienė

Vasario 27 d. surengtame M.K. Čiurlionio fondo iškilmingame renginyje įteiktos „Šviesuolis 2014“ nominacijos:
Lietuvos geologijos tarnybos Hidrogeologijos skyriaus vedėjui Kęstučiui
Kadūnui, Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento
Metodologijos skyriaus specialistei
Aurelijai Čeponienei ir Panevėžio
gamtos mokyklos direktorė Reginai
Kliminskienei. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivių pagamintas taures ir fondo padėkas
šviesuoliams įteikė viceministras Linas
Jonauskas. Po nominacijų įteikimo
surengtas Sostinės vario kvinteto
koncertas.

NAUJIENOS
Naftos kainos
Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus
žaliavinės naftos kaina 2014-03-03
siekė 107,80 JAV dolerių už barelį (201402-03 – 102,55 JAV dolerių už barelį)
http://www.opec.org

The Geological Society of
London
Naujienlaiškis Nr. 228
http://www.mynewsletterbuilder.com/em
ail/newsletter/1411993335
Naujienlaiškis Nr. 227
http://www.mynewsletterbuilder.com/em
ail/newsletter/1411981921

The Geological Surveys of
Europe (EuroGeo Surveys)

2014 m. vasario 13 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Nr. V-231 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m.
rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. V-586 „Dėl Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo
ir režimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
(TAR kodas 2014-01536)
https://www.etar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=d5e5f7d0957411e3bdd0a9c9ad8ce1bf

Audiogidas akmenų muziejuje
Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus dalyvavo LIMIS projekte
rengiant paslaugą ,,E GIDAS“ (elektroninis muziejų gidas), pritaikytą
mobiliesiems
(išmaniesiems)
telefonams
bei
planšetiniams
kompiuteriams. Šias muziejų modernizavimo galimybes suteikė 2010–
2013 m. Lietuvos dailės muziejaus (LDM) įgyvendintas projektas
,,Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos
muziejuose“. Audiogidas – nešiojamas elektroninis prietaisas su įrašyta
informacija apie lankomą objektą – ekspoziciją. Aparatas skirtas vienam žmogui
klausytis, o su papildomu išoriniu garsiakalbiu – grupėms. Tekstai įrašyti anglų,
lietuvių kalbomis, bei skirti peržiūrėti lietuvių gestų kalba.
The European Geothermal Energy
Council (EGEC)
Vasario mėnesio naujienlaiškis
http://egec.info/wpcontent/uploads/2014/02/FebruaryNewsletter-2014-Online.pdf

The European Association for the
Conservation of the Geological
Heritage (ProGEO)
http://www.progeo.se/

PanGeo informacija apie
geologinius pavojus

Natūralios gamtos oazės Verkių
regioniniame parke



Ypatinga Lietuva. Keliaujame po
saugomas teritorijas



Pradedamas statyti unikalus medžių
lajų takas

Aplinkos ministerija


Kvietimas dalyvauti seminare Naftos ir
dujų įmonių socialinė atsakomybė:
Kanados patirtis



Naujos žemės gelmių naudojimo planų
rengimo taisyklės



Jonas Satkūnas – naujas Lietuvos
geologijos tarnybos vadovas

http://www.pangeoproject.eu/

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

http://www.eurogeosurveys.org/

Naujos publikacijos ir naujienlaiškiai
http://www.bonusportal.org/publications

Tarptautinė geomokslų sąjunga
(IUGS) http://iugs.org/

Coastal & Marine Union (EUCC)
magazine

Naujienlaiškis Nr. 92
http://iugs.org/uploads/IUGS%20EBulletin%2092.pdf

http://www.eucc.net/coastalandmarine/

(IUGS-GEM)

Valstybinė saugomų teritorijų
tarnyba (VSTT) prie Aplinkos
ministerijos

http://www.iugs-gem.org/

www.vstt.lt
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ĮDOMYBĖS




Pritarė sušvelnėjusiai pozicijai dėl
skalūnų dujų išgavimo
Tai – seniausias kada nors rastas
Žemės fragmentas
Paslaptingi bazaltiniai stulpai
Islandijoje atskleidė savo paslaptį

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 ieva.serafinaite@lgt.lt

