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LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

TEISĖS AKTAI

Gegužės mėnesį išduoti leidimai
naudoti žemės gelmių išteklius ir
ertmes šioms įmonėms:
 UAB Zarasų ST,
 Uždaroji akcinė bendrovė
„Tytuvėnų durpės“,
 UAB Užkalnė,
 UAB „Simuva“,
 UAB „Kurklių karjeras“,
 UAB „Kurklių valda“,
 AB „Dolomitas“,
 UAB „Alfa ir Omega“,
 UAB „REGADO LT“,
 UAB „Orgstatyba“,
 UAB „Dovilra“.

2014 m. gegužės 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 469 „Dėl
sutikimo reorganizuoti Lietuvos geologijos muziejų“. (TAR kodas 2014-05812)

Leidimai tirti žemės gelmes
Kovo mėnesį leidimų tirti žemės
gelmes turėtojų skaičius – 135.

ŽEMĖS GELMIŲ
REGISTRAS
Žemės gelmių ištekliai
Gegužės mėnesį patvirtinti dviejų
telkinių ištekliai:
 Biržų rajono Purvų-Butniūnų
durpių telkinio naujų plotų
ištekliai,
 Kalvarijos savivaldybės Tabarų
smėlio telkinio naujų plotų
ištekliai.
Žemės gelmių tyrimai
Gegužės mėnesį registruoti 47
žemės gelmių tyrimai.

2014 m. gegužės 20 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus įsakymas Nr. 1–83 „Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 1-90 „Dėl Ištirtų
požeminio vandens (išskyrus pramoninį) išteklių aprobavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“. (TAR kodas 2014-05520)
2014 m. gegužės 16 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas
Nr. D1–429 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio
20 d. įsakymo Nr. 219 „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. (TAR kodas 2014-05612)
2014 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos įstatymas Nr. XII–884 „Lietuvos
Respublikos aplinkos apsaugos valstybės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 2, 3,
6, 7, 12, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 29, 41, 52 straipsnių ir priedo pakeitimo ir
Įstatymo papildymo 12-1 straipsniu įstatymas (TAR kodas 2014-06008)
2014 m. gegužės 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 437
„Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 12 ir
13 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos
Seimui“. (TAR kodas 2014-05613)
2014 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro
įsakymas Nr. V–349 „Dėl krašto apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 8 d.
įsakymo Nr. V-921 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų, kuriose, atsižvelgiant į
nacionalinio saugumo reikalavimus, gali būti taikomi vėjo elektrinių
projektavimo ir statybos apribojimai, žemėlapio sudarymo metodikos
patvirtinimo“ pakeitimo“. (TAR kodas 2014-05104)
2014 m. balandžio 24 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas
Nr. D1–373 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d.
įsakymo Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimo“. (TAR kodas 2014-04960)
2014 m. balandžio 17 d. Lietuvos Respublikos įstatymas Nr. XII–835 „Lietuvos
Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 11
straipsnio pakeitimo įstatymas“. (TAR kodas 2014-04869)

SKALŪNINĖS DUJOS IR APLINKA




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

 Būdų naftai iš skalūnų išgauti yra ne vienas, bet
hidraulinis ardymas – patikimiausias jų
 Skalūnų dujos: ar Lietuvai pavyks užmesti geresnį
jauką nei Lenkijai

http://skalunudujos.info

 Amerikiečiai ragina grįžti prie skalūnų žvalgybos

The Geological Society
Shale Gas and Fracking



Natural Gas Europe
http://www.naturalgaseurope.com/category/shale-gas
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NAUJIENOS
Naftos kainos
Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus žaliavinės naftos kaina 201406-09 siekė 105,72 JAV dolerių už
barelį (kaina 2014-05-09 siekė
104,46 JAV dolerių už barelį)
http://www.opec.org
The Geological Society of London

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

Naujienlaiškis Nr. 234

Balandžio mėn. naujienlaiškis

http://www.mynewsletterbuilder.co
m/email/newsletter/1412071813
Naujienlaiškis Nr. 233

http://www.mynewsletterbuilder.co
m/email/newsletter/1412055259
The Geological Surveys of
Europe (EuroGeo Surveys)
http://www.eurogeosurveys.org/
Coastal & Marine Union (EUCC)
magazine
http://www.eucc.net/coastalandmarine/

(IUGS-GEM)
http://www.iugs-gem.org/
The European Geothermal Energy
Council (EGEC)
http://egec.info/wpcontent/uploads/2014/05/EGEC-MayNewsletter-20142.pdf
The European Association for the
Conservation of the Geological
Heritage (ProGEO)
http://www.progeo.se/
Science for a Better Future of the
Baltic Sea Region (BONUS)
Naujos publikacijos ir naujienlaiškiai

http://www.bonusportal.org/publications

Coastal & Marine Union (EUCC)
magazine
http://www.eucc.net/coastalandmarine/
Valstybinė saugomų teritorijų
tarnyba (VSTT) prie Aplinkos
ministerijos www.vstt.lt
 Kaip karjerus galima pritaikyti
lankymui
 Apie saugomas teritorijas - po
vienu stogu
Aplinkos ministerija
 Česlovo Kudabos premija –
„Žaliojo pasaulio“ leidėjui ir
redaktoriui Augustui Uktveriui
 Ministerija siūlo keisti geriamojo
vandens naudojimo leidimų
išdavimo tvarką
 Tiriamos labiausiai užterštos iš
praeities paveldėtos teritorijos
 Dirvožemio žemėlapis: neigiama
žmogaus veiklos įtaka gerokai
pervertinama

GEO AKTUALIJOS
Lenkijos–Lietuvos moksleivių konkurso finalas. Birželio 5–8 d. vyko Lenkijos–Lietuvos III–VI kl. moksleivių dailės
darbų konkurso „Mūsų Žemė – praeityje, šiandien ir ateityje“ tema – „Nuo geologijos pradininkų iki skalūnų dujų“ finalas.
Konkurso nugalėtojai
Lietuvos paviršiaus dangoje vyrauja moreninis priemolis. Kvartero dariniai – tai betarpiška žmogaus geologinė
aplinka, formuojanti inžinerinių statinių ir įrenginių pagrindo gruntą ir reljefą – mineralinį kraštovaizdžio pagrindą. Kvartero
dariniai yra vienintelė Lietuvos dirvožemių dirvodarinė uoliena. Plačiau
Lietuvos skalūnų radioaktyvumas. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (LGT) bendradarbiaudama
su Radiacinės saugos centru (RSC) atliko gama spektrometrinius tyrimus. Plačiau
Darnaus vystymo pavyzdys Aukštumalės aukštapelkėje. Pirmasis detalus durpyno geologinis tyrimas buvo atliktas
1948 m., o 1963 m. buvo parengta Aukštumalės durpyno detalių tyrinėjimų techninė ataskaita, kurioje nurodoma, kad detaliai
išvalgyti durpyno ištekliai 2 471 ha plote sudaro 18 782 tūkst. tonų. Plačiau
Dolomito gavyba plečiasi. Visi ištyrinėti telkiniai bei prognoziniai plotai yra Pakruojo, Joniškio, Akmenės, Biržų bei
Rokiškio rajonuose. Plačiau
Pristatyti nauji skalūnų angliavandenilių tyrimų Lietuvoje rezultatai. Ankstyvojo silūro landoverio ir vėlyvojo ordoviko
(Moseno ir Fjakos svitų) tamsių argilitų ir kitų molingų uolienų (skalūnų) sluoksniai, slūgsantys 1700–2050 m gylyje
vakarų Lietuvoje, yra labiausiai perspektyvūs skalūnų naftos / dujų išteklių požiūriu. Plačiau

NAUJI LEIDINIAI

ĮDOMYBĖS

Baltica: International Journal on
Geosciences
/
Editor-in-Chief:
A. Grigelis; Nature Research Centre,
Institute of Geology and Geography – 2013. – Vol. 26, No. 2.

Nereikia ir skalūnų dujų: tikina, kad
Rietave dega vanduo iš čiaupo

Geologija = Geology / Lietuvos
mokslų
akademija,
Vilniaus
universitetas, Gamtos tyrimų centro
Geologijos ir geografijos institutas,
Lietuvos geologijos tarnyba. –
2013. – Vol. 55, No. 3(83)
Leidinius rasite LGT publikuotų leidinių
informaciniame fonde, 208 kab.
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Kaimynų kova dėl naftos Baltijoje – be
pabaigos
Globalinį atšilimą gali dar pagreitinti
šylantys vandenynai
Jei norime išvengti katastrofos, teks
keisti visą ekonomikos modelį
Meksiką sukrėtė 6,2 balo žemės
drebėjimas
Kamčiatkoje pabudo Šivelučo
ugnikalnis

Rastas naujas takas ir tunelis į
legendinį Maču Pikču (video)
Japonija pradeda kurti požeminę ledo
sieną (Video)
Istorinio energetikų projekto intriga: ar
jis kada nors atsipirks?
Čepkelių raiste turistus gąsdina iš
pelkės kylantys burbulai
Klimato kaita tyliai naikina
geidžiamiausią pasaulio gėrimą
Aukštaitijos nacionalinio parko ir
Labanoro regioninio parko lankytojai
turės įsigyti bilietą
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