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LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

TEISĖS AKTAI

Birželio mėnesį išduoti leidimai naudoti žemės gelmių
išteklius ir ertmes šioms įmonėms:

2014 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro įsakymas Nr. D1-570 „Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2012 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. D1-229
„Dėl asmenų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir jų
aptarnavimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
(TAR kodas 2014-09166)

 Uždaroji akcinė bendrovė „Raseinių komunalinės
paslaugos“,
 UAB „TABAS“.
Leidimai tirti žemės gelmes
Birželio mėnesį leidimų tirti žemės gelmes turėtojų
skaičius – 137.

ŽEMĖS GELMIŲ REGISTRAS
Žemės gelmių ištekliai
Birželio mėnesį patvirtinti šešių telkinių ištekliai:
 Ukmergės rajono Radiškio žvyro telkinio naujo ploto
ištekliai,
 Rietavo sav. Jaupėnų žvyro ir smėlio telkinio naujo
ploto ištekliai,
 Panevėžio rajono Pagiegalos smėlio telkinio naujo
ploto ištekliai,
 Vilkaviškio rajono Rasių I smėlio telkinio naujo ploto
ištekliai,
 Klaipėdos rajono Šnaukštų žvyro telkinio naujo ploto
ištekliai,
 Klaipėdos rajono Pozingių žvyro ir smėlio telkinio
naujo ploto ištekliai.
Žemės gelmių tyrimai
Birželio mėnesį registruoti 47 žemės gelmių tyrimai.

SKALŪNINĖS DUJOS IR APLINKA


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



The Geological Society
Shale Gas and Fracking



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

2014 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro įsakymas Nr. D1-571 „Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2014 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. D1-195
„Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos
14 d. įsakymo Nr. D1-385 „Dėl apsaugos agentūros nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“.
(TAR kodas 2014-09165)
2014 m. birželio 16 d. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro įsakymas Nr. D1-522 „Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2002 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 77 „Dėl
Aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46A2002 „Grunto kasimo jūrų ir jūrų uosto akvatorijose ir iškastų
gruntų tvarkymo taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo“.
(TAR kodas 2014-07728)
2014 m. birželio 19 d. Lietuvos Respublikos įstatymas
Nr. XII-960 „Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo
Nr. I-1034 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas“.
(TAR kodas 2014-09150)
2014 m. birželio 6 d. Seimo valdybos sprendimas Nr. SV-S669 „Dėl teisės dirbti ar susipažinti su tarnybos paslaptį
sudarančia informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto
naudojimo“, suteikimo Lietuvos Respublikos Seimo
nariams“. (TAR kodas 2014-07354)

 „Europos klubas“ – spėliojama, į kur pakryps naujos
politikos laivas
 Ištyrė, kur išgaunant skalūnų dujas kyla didžiausia
rizika užteršti geriamą vandenį
 NATO vadovas dėl skalūnų dujų metė šešėlį ant
žaliųjų
 JAV sprendimas atverčia naują naftos verslo puslapį
 8 trilijonai dolerių, kurių Rusija negali paimti be
Vakarų
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NAUJIENOS
Naftos kainos
Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus žaliavinės naftos kaina 201407-07 siekė 106,90 JAV dolerių už
barelį (kaina 2014-06-09 siekė
105,72 JAV dolerių už barelį)
http://www.opec.org
The Geological Society of London

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

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

(IUGS-GEM) http://www.iugs-gem.org/

Naujos publikacijos ir naujienlaiškiai

The European Geothermal Energy
Council (EGEC)
Birželio mėn. naujienlaiškis

http://www.bonusportal.org/publications
Valstybinė saugomų teritorijų
tarnyba (VSTT) prie Aplinkos
ministerijos www.vstt.lt
 Kamanų rezervatui – 35 metai

http://www.mynewsletterbuilder.co
m/email/newsletter/1412082741

http://egec.info/wpcontent/uploads/2014/06/EGEC-JuneNewsletter-2014.pdf

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

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

Aplinkos ministerija
 Kuriama Teritorijos planavimo
stebėsenos informacinė sistema

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

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

 Nuotraukų konkursas „Neatrasta
Lietuvos vieta, kurią verta
aplankyti“

Naujienlaiškis Nr. 235

 Verslavos piliakalnis – darnios
plėtros pavyzdys

GEO AKTUALIJOS
Išleista Lietuvos geologijos tarnybos metinė ataskaita, kurioje pateikiami baigtų valstybinių geologinių tyrimų projektų –
geologinio kartografavimo, giluminių tyrimų, seismologinio monitoringo, ekogeologinių tyrimų, hidrogeologinių tyrimų,
požeminės hidrosferos monitoringo, ir kitų geologinių tyrimų rezultatai. Taip pat apibūdinamas žemės gelmių naudojimo
valstybinis reguliavimas (leidimų tirti ir naudoti žemės gelmes išdavimas, teisės aktų rengimas), inžinerinių geologinių darbų
priežiūra, monitoringo programų apskaita ir kt., pateikiamas publikacijų Lietuvos geologijos tematika sąrašas. Leidinys
Lietuvos geologijos tarnybos 2013 metų veiklos rezultatai.
Opoka – primirštas ir dar neišnaudotas Lietuvos turtas. Opokos kompleksinio naudojimo techninis ekonominis įvertinimas
leistų suvokti neišnaudotą šio telkinio potencialą, o jo atgaivinimas neabejotinai atneštų ekonominės, ekologinės ir socialinės
naudos. Plačiau
Meteoritinių smūginių kraterių ekonominė reikšmė. Meteoritiniai smūginiai (impaktiniai) krateriai yra išskirtinės, kosminės
kilmės geologinės struktūros, geologinės istorijos liudininkai ir ekonomiškai vertingos naudingųjų iškasenų talpyklos. Plačiau
Lietuvos geologijos tarnyba atidžiau kontroliuos žemės gelmių išteklių gavybą. Nuo 1999 metų Lietuvos geologijos
tarnyba yra išnagrinėjusi 499 (2014-06-27) naudojimo projektus ir jų papildymus. Iš viso Lietuvoje veikia apie 500 karjerų.
Siekiant stiprinti žemės gelmių naudojimo priežiūrą ir vadovaujantis Aplinkos ministerijos 2014 m. birželio m. 25 d. įsakymu
D1-559, nuo 2014 m. liepos 1 d. Lietuvos geologijos tarnyboje įkuriamas Žemės gelmių naudojimo priežiūros poskyris. Plačiau
Kiek išgauta požeminio vandens Lietuvoje 2013 metais. LGT duomenimis 2013 m. buvo išgauta 356 tūkst. m³/d požeminio
gėlo geriamojo vandens. Plačiau

NAUJI LEIDINIAI

ĮDOMYBĖS

Akademikas Juozas Dalinkevičius / sudarytojas ir mokslinis redaktorius
Grigelis A.; Vilniaus universitetas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla,
2014. – 856 p.: iliustr. – Santr. liet., angl. – Bibliogr.: p. 735–826. –
(Skiriama Juozo Dalinkevičiaus 120-osioms gimimo metinėms).

Dar vienas dūris atominę jėgainę statantiems
baltarusiams
Kaip sekasi ardyti Ignalinos atominę elektrinę?
Neišvaizdi Saulės energetiką krečianti medžiaga
Įminė mįslę, kas nulėmė didžiausią gyvybės išmirimą
Įspūdingiausios pasaulio mašinos (I d.): 10
kalnakasybos ir karjerų monstrų (Video)
Į gavybos vietą pristatyta didžiausia pasaulyje naftos
platforma (Foto)
Vandenyne paslaptingai dingo milijonai tonų plastiko
atliekų
Švedijoje rasta meteorito liekana – „gyvybės
sprogimo“ priežastis?
"Velnio ausis": birželio 13 d. penktadienį prie Irkutsko
rastas 6,66 kg sveriantis aukso grynuolis (Video)
Didžiausias pasaulio paukštis buvo lėktuvo dydžio

Graniczny M., Mizerski W. Katastrofy przyrodnicze. – Warszawa:
Wydawnictwo naukowe PWN, 2009. – 198, [2] p.: iliustr. Bibliogr.: p. 190.
Lietuvos geologijos tarnybos 2013 metų veiklos rezultatai: [metinė
ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report 2013 / ats.
red. J. Satkūnas; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius: LGT, 2014. – 136,
[2] p.: iliustr.
Baltica: International Journal on Earth Sciences / Editor-in-Chief:
A. Grigelis; Nature Research Centre Institute of Geology and Geography. –
2014. – Vol. 27, No. 1.
Geologijos akiračiai = Horizons of Geology: Lietuvos geologų sąjungos
žurnalas /ats. red. V. Baltrūnas; Lietuvos geologų sąjunga. – 2014. – Nr. 2.
Leidinius rasite LGT publikuotų leidinių informaciniame fonde, 208 kab.

2

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

