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LEIDIMŲ IŠDAVIMAS
Kovo mėnesį išduoti leidimai
naudoti žemės gelmių išteklius ir
ertmes šioms įmonėms:
 UAB „Emega“,
 Juridinių asmenų grupei,
susidedančiai iš UAB „Nodolita“ ir
UAB „Alfa ir Omega“,
 Valstybės įmonei „Telšių regiono
keliai“,
 UAB „Žvyrmeda“
Leidimai tirti žemės gelmes
Kovo mėnesį leidimų tirti žemės
gelmes turėtojų skaičius – 135.

ŽEMĖS GELMIŲ
REGISTRAS
Žemės gelmių ištekliai
Kovo mėnesį patvirtintų telkinių
išteklių nebuvo.
Žemės gelmių tyrimai
Kovo mėnesį registruoti 79 žemės
gelmių tyrimai.

SKALŪNINĖS DUJOS
IR APLINKA






R. Kasperavičius. Skalūnų dujos:
ko tikėtis pasauliui ir Lietuvai?
Skalūnų dujų paieška Lietuvoje:
trūkt už vadžių – vėl iš pradžių
Lietuvoje jau išgaunamos
skalūnų dujos ir nafta
Siūloma peržiūrėti įstatymus dėl
skalūnų dujų žvalgybos ir
gavybos
V. Mazuronis: naujas skalūnų
dujų konkursas bus artimiausiu
metu



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



The Geological Society
Shale Gas and Fracking



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

TEISĖS AKTAI
2014 m. vasario 27 d. Lietuvos Res-publikos aplinkos ministro įsakymas
Nr. D1-195 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d.
įsakymo Nr. D1-385 „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimo“.
(TAR kodas 2014-02167)
https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=217b9fd09faf11e3aeb49a67165e3ad3

2014 m. vasario 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas
Nr. D1-196 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24
d. įsakymo Nr. 717 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų
aplinkos apsau-gos departamentų nuostatų patvirktinimo“ pakeitimo“.
(TAR kodas 2014-02166)
https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=3f2020109faf11e3aeb49a67165e3ad3

2014 m. kovo 4 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1230 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d.
įsakymo Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2001 „Nuotėkų
dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“.
(TAR kodas 2014-02533)
https://www.etar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=ebdd8af0a39b11e3aeb49a67165e3ad3

2014 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1238 „Dėl aplinkos sektoriaus 2014–2020 m. Viešinimo priemonių programos
patvirtinimo“.
(TAR kodas 2014-02884)
https://www.etar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=9c2a6670a5cd11e3aeb49a67165e3ad3

2014 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas D1-255
„Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 13 d. įsakymo
Nr. D1-71 „Dėl vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo
programos patvirtinimo“ pakeitimo“.
(TAR kodas 2014-02877)
https://www.etar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=9c2a6670a5cd11e3aeb49a67165e3ad3

2014 m. kovo 12 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas D1-269
„Dėl Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio
kompleksus ir objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo“.
(TAR kodas 2014-03057)
https://www.etar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=77c958e0a9f611e38e1082d04585b3dd

2014 m. balandžio 1 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos direktoriaus įsakymas 1-55 „Dėl Lietuvos geologijos tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr.
1-47 „Dėl Lietuvos Respublikos angliavandenilių išteklių klasifikacijos
tvirtinimo“ pakeitimo“.
(TAR kodas 2014-03832)
https://www.etar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=ed139e20b98d11e38c29e1cb69bd09d3
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GEO NAUJIENOS Nr. 51 (2014 m. balandžio 4 d.)

NAUJIENOS
Naftos kainos
Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus žaliavinės naftos kaina 201404-03 siekė 101,72 JAV dolerių už
barelį (kaina 2014-03-03 siekė
107,80 JAV dolerių už barelį)
http://www.opec.org
The Geological Society of
London
Naujienlaiškis Nr. 230
http://www.mynewsletterbuilder.co
m/email/newsletter/1412015521
Naujienlaiškis Nr. 229
http://www.mynewsletterbuilder.co
m/email/newsletter/1412000191

(IUGS-GEM)
http://www.iugs-gem.org/
The European Geothermal Energy
Council (EGEC)
Kovo mėn. naujienlaiškis
http://egec.info/wpcontent/uploads/2014/03/MarchNewsletter-2014.pdf
The European Association for the
Conservation of the Geological
Heritage (ProGEO)
http://www.progeo.se/
PanGeo informacija apie
geologinius pavojus
http://www.pangeoproject.eu/

Valstybinė saugomų teritorijų
tarnyba (VSTT) prie Aplinkos
ministerijos
www.vstt.lt
 Aukštaitijos nacionalinis parkas
gyvuoja jau 40 metų


Kviečiame visuomenę susipažinti
su parengtu Karklės valstybinio
kraštovaizdžio draustinio ribų
planu (transformuojant Karklės
valstybinį ichtiologinį draustinį)



Parengti Varnių regioninio parko,
jo zonų ir buferinės apsaugos
zonos ribų bei tvarkymo planai



Saugomų teritorijų kategorijos

The Geological Surveys of
Europe (EuroGeo Surveys)
http://www.eurogeosurveys.org/

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

Aplinkos ministerija
 Aplinkos ministerija kviečia teikti
darbus Česlovo Kudabos premijai

Naujos publikacijos ir naujienlaiškiai

http://www.bonusportal.org/publications



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

V. Mazuronis: "Pakartotinis
skalūninių dujų išteklių naudojimo
konkursas turėtų būti skelbiamas
kuo greičiau"



Turite idėjų, kaip saugoti aplinką?
Pasidalinkite!

Naujienlaiškis Nr. 93
http://iugs.org/uploads/IUGS%20Bu
lletin%2093.pdf

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

NAUJI LEIDINIAI

GEO AKTUALIJOS

Agroekosistemų
komponentų
valdymas.
Ilgalaikių
agrocheminių tyrimų rezultatai:
monografija = Management of
Agroecosystem
Components.
Results of long-term agrochemical
experiments
/
sudary-tojai:
Tripolskaja L., Mašauskas V.,
Adomaitis T., Karčauskienė D.,
Vaiš-vila Z.; Lietuvos agrarinių ir
miškų mokslų centras. – Akademija,
Kėdainių r., 2010. – 568 p.: iliustr. –
Santr. angl. – Bibliogr.: p. 544–567.





Minerals Yearbook of Poland 2012
/ Burkowicz A., Galos K., Guzik K. ir
kt.; Polish Geological Institute –
National Research Institute. –
Warsaw, 2013. – 559 p.: iliustr. +
CD.

Projekto tikslas – duomenų apie CO2 potencialios saugyklos kompleksą ir jį supančią
geologinę aplinką surinkimas. Ataskaitoje apžvelgiami pasaulyje taikomi geologinio CO 2
saugojimo būdai ir pasaulinė geologinio CO2 saugojimo praktika, aptariamas Lietuvos
gelmių potencialas CO2 geologiniam saugojimui. Pateiktos eksploatuojamų naftos telkinių
kontūrų schemos, parametrai, aktualūs CO2 saugojimui, kaip antai :efektyvus nafta
prisotintas sluoksnio storis, efektyvios nafta prisotintos dalies poringumas, sluoksnio
slėgis, temperatūra ir kt. Taip pat sudarytas Vakarų Lietuvos tektoninių struktūrų, tinkančių
CO2 potencialios saugyklos komplekso įvertinimui, žemėlapis.

Geology and Health: Closing the
Gap / Eds. by: Skinner H. C. W.,
Berger A. – New York; Oxford:
Oxford University Press, 2003. – XI,
179 p.: iliustr. – Bibliogr. str. gale.
Geografija / Lietuvos mokslų
akademija. –2013. – T. 49, Nr. 2.
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Naudingųjų išteklių gavyba 2013 m.
Naftos gavyba ir požeminio vandens monitoringas
Leidinio „Lietuvos gamtinė aplinka: būklė, procesai ir raida“ pristatymas
Balandžio 8 d. 16 val. Lietuvos geologijos tarnybos didžiojoje salėje bus
pristatytas leidinys „Lietuvos gamtinė aplinka: būklė, procesai ir raida“.
Plačiau: http://www.lgt.lt/images/Naujienu%20foto/20140408_Programakvietimas.pdf
Balandžio 25 d. Lietuvos geologijos tarnyboje minima Geologo diena.



BAIGTI DARBAI
Parengta „Vakarų Lietuvos regiono geofizinių duomenų apibendrinimas.
Duomenų apie CO2 potencialios saugyklos kompleksą ir jį supančią geologinę
aplinką surinkimas“ ataskaita (ats.vykdytoja: G. Andriuškevičienė).

ĮDOMYBĖS






Nepaprasto grožio ledo urvai
Aliaskoje: kviečiame pasižvalgyti po jų
vidų (Video)
Gintaro ieškotojai paplūdimius niokoja
specialiomis pompomis
Pavojingai priartėjęs dronas užfiksavo
stulbinantį vulkano išsiveržimą (Video)

Mokslininkai: žmonijos įtaka klimatui

– neabejotina
Nuožmiausi visų laikų gyvybės

žudikai: didžiausia gyvasties
egzekucija Žemėje
Dinozaurų laikais Žemės atmosferoje
 Turtas, slypintis Lietuvos ežeruose,
ATASKAITA
CO₂ buvo 5 kartus daugiau nei dabar
kurio neišnaudojame

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

