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TEISĖS AKTAI
2015 m. balandžio 9 d. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro įsakymas Nr. D1–289
„Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2002 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr.
580 „Dėl Naudingųjų iškasenų išteklių ir žemės
gelmių ertmių naudojimo konkurso nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimo“
(TAR kodas 2015-07061)
2015 m. balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro įsakymas Nr. D1–347 „Dėl
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014
m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. D1-702 „Dėl
Aplinkos apsaugos rėmimo programos 2015
m.
finansavimo
krypčių
patvirtinimo“
pakeitimo“
(TAR kodas 2015-06907)
2015 m. gegužės 8 d. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro įsakymas Nr. D1–398 „Dėl
Angliavandenilių išteklių gavybos apskaitos
prietaisų įrengimo ir kontrolės tvarkos aprašo
patvirtinimo”
(TAR kodas 2015-07625)
2015 m. gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro įsakymas Nr. D1–427 „Dėl
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015
m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. D1-291 „Dėl
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014
m. liepos 2 d. įsakymo Nr. D1-580 „Dėl
Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos
nuostatų,
administracijos
struktūrų
ir
administracijos struktūrų schemų patvirtinimo“
pakeitimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr.
717 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos regionų aplinkos apsaugos
departamentų
nuostatų
patvirtinimo“
pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo”
(TAR kodas 2015-08104)
2015 m. gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro įsakymas Nr. D1–449 „Dėl
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004
m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-8 „Dėl aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų
galių suteikimo“ pakeitimo“
(TAR kodas 2015-08189)

2015 m. gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimas Nr. 454 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 11
d. nutarimo Nr. 198 „Dėl Leidimų naudoti
naudingųjų
iškasenų
(išskyrus
angliavandenilius), požeminio pramoninio bei
mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių
ertmes išdavimo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“
(TAR kodas 2015-07006)
2015 m. gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimas Nr. 462 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 10 d.
nutarimo Nr. 299 „Dėl Angliavandenilių
išteklių naudojimo konkurso nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimo“
(TAR kodas 2015-07037)
2015 m. gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimas Nr. 463 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 29
d. nutarimo Nr. 1044 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 10 d.
nutarimo Nr. 299 „Dėl Angliavandenilių
išteklių naudojimo konkurso nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“
(TAR kodas 2015-07038)
2015 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimas Nr. 517 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio
17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Pramoninių
avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo
nuostatų ir Pavojinguosiuose objektuose
esančių medžiagų, mišinių ar preparatų,
priskiriamų pavojingosioms medžiagoms,
sąrašo ir priskyrimo kriterijų aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“
(TAR kodas 2015-08354)
2015 m. gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministrao įsakymas Nr. 3D–354
„Dėl Trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos
kontrolės pirminėje pašarų gamyboje aprašo
patvirtinimo“
(TAR kodas 2015-06813)
2015 m. gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D–373
„Dėl Agrocheminių dirvožemio savybių tyrimų

2016–2020 metais programos patvirtinimo“
(TAR kodas 2015-07282)
2015 m. gegužės 14 d. Lietuvos Respublikos
Seimo įsakymas Nr. XII–1711 „Lietuvos
Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo
Nr. X-1404 2, 11-1, 16-1, 25, 28, 29 ir 30
straipsnių pakeitimo įstatymas“
(TAR kodas 2015-07282)
2015 m. gegužės 21 d. Lietuvos Respublikos
Seimo įsakymas Nr. XII–1731 „Lietuvos
Respublikos
visuomenės
informavimo
įstatymo Nr. I-1418 2, 19, 22, 24, 27, 31, 32,
33, 34, 34-1, 41, 46, 47, 48 straipsnių
pakeitimo ir 40-2 straipsnio pripažinimo
netekusiu galios įstatymas“
(TAR kodas 2015-08537)
2015 m. gegužės 26 d. Jurbarko rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymas Nr. 01–450 „Dėl gyvūnų gaišenų
užkasimo vietos nustatymo“
(TAR kodas 2015-08057)

GEO AKTUALIJOS
Tarptautinis hidrogeologų seminaras
Birželio 3–5 dienomis Vilniuje rengiamas Tarptautinės Geologijos mokslų
sąjungos (IUGS) Aplinkos valdymo
geomokslų komisijos (GEM) seminaras „Gėlo požeminio vandens
panaudojimas geriamojo vandens
tiekimui pavojingose situacijose“ (Use
of fresh Groundwater for drinking water supply of population in emergency
situations). Plačiau
Kitos aktualijos
• Nustatyti pažeidimai karjeruose
• Naujų karstinių reiškinių
inventorizavimas
• Nauja požeminio vandens leidimų
išdavimo tvarka
• Žemės drebėjimas Nepale
• LGT Seismologinis centras
(nukelta į 2 psl.)
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NAUJIENOS
Naftos kainos
Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus
žaliavinės naftos kaina 2015-06-02
siekė 62,32 JAV dolerių už barelį
(kaina 2015-05-05 siekė 63,62 JAV
dolerių už barelį) http://www.opec.org
The Geological Society of London
• Naujienlaiškis Nr. 258
http://www.mynewsletterbuilder.com/email/newsl
etter/1412366671

The European Association for the
Conservation of the Geological
Heritage (ProGEO)
http://www.progeo.se/
Naujienlaiškis Nr. 1
http://www.progeo.se/news/2015/pgn115.pdf
The Geological Surveys of Europe
(EuroGeoSurveys)
http://www.eurogeosurveys.org/
Startavo interaktyvus naujienų
portalas EuroGeoSurveys NEWS
http://egsnews.eurogeosurveys.org/
Tarptautinė geomokslų sąjunga
(IUGS) http://iugs.org/
• Gegužės mėn. Naujienlaiškis
http://iugs.org/uploads/GeoNews%20May%2020
15.pdf

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

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS
Balandžio mėnesį išduoti leidimai
naudoti žemės gelmių išteklius ir
ertmes šioms įmonėms:
• AB „Gavyba“,
• UAB „Miškinių karjeras“,
• AB „Eglės“ sanatorija,
• UAB „Regvalda“,
• UAB „Rudilė“,
• UAB „Autotėkmė“,
• UAB „Jūsų kiemas“,
• AB „Eurovia Lietuva“,
• UAB „Vildega“,
• UAB „EPT transportas“,
• UAB „Rimkų karjeras“,
• UAB „Mažonų karjerai“,
• UAB „Dovilų karjeras“,
• UAB „Minera“,
• UAB „Namita“,
• UAB „Plungės Jonis“.
Leidimai tirti žemės gelmes
Gegužės mėnesį leidimų tirti žemės
gelmes turėtojų skaičius – 143.

GRĘŽINIŲ DUOMENYS
Gegužės mėnesį Žemės gelmių
registro Gręžinių dalyje įregistruoti 82
gręžiniai.
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Science for a Better Future of the
Baltic Sea Region (BONUS)
http://www.bonusportal.org/
• Gegužės mėn. naujienlaiškis
http://www.bonusportal.org/files/4054/BiB_May_201
5.pdf

The European Geothermal Energy
Council (EGEC) www.egec.info
• Gegužės mėn. Naujienlaiškis
http://egec.info/wpcontent/uploads/2015/05/EGEC-Newsletter-May2015.pdf

The Heat Under Your Feet
http://www.heatunderyourfeet.eu/
Svetainė internete Šiluma po kojomis
(The Heat Under You Feet) sukurta ir
palaikoma
ReGeoCities
projekto
iniciatyva ir skirta skleisti informaciją ir
žinias apie geoterminių šilumos siurblių
Europoje ir skatinti jų naudojimą.
Aplinkos ministerija
www.am.lt
Valstybinė saugomų teritorijų
tarnyba (VSTT) prie Aplinkos
ministerijos
www.vstt.lt
• Lankytojo bilietą jau galima įsigyti „tiketa" tinkle
• Gintarinis žaltys – geriausiems gamtos
fotografams
• Fotografijų konkursas – Kuršių nerijos visuotinė
išskirtinė vertė

ŽEMĖS GELMIŲ
REGISTRAS
Žemės gelmių ištekliai
Gegužės mėnesį buvo patvirtinti 4
telkinių ištekliai:
• Šiaulių rajono ARVYDIŠKIŲ II žvyro
ir smėlio telkinio naujo ploto ištekliai;
• Kretingos rajono ILGINIŲ žvyro
telkinio papildomi ištekliai;
• Šilutės rajono savivaldybės
JUKNAIČIŲ smėlio telkinio
papildomi ištekliai;
• Trakų rajono MIŠKINIŲ žvyro ir
smėlio telkinio naujo ploto ištekliai.
Žemės gelmių tyrimai
Gegužės mėnesį registruoti 92 žemės
gelmių tyrimai.

ĮDOMYBĖS
• Tik neįgriūkit: Lietuvoje daugėja
smegduobių
• Aptiktas retas augalas, po kuriuo
slepiasi deimantų klodai

www.lgt.lt

GEO AKTUALIJOS
(atkelta iš 1 psl.)
Išleista Lietuvos geologijos
tarnybos metinė ataskaita
2014 metų veiklos rezultatus galite rasti čia.
Visos Lietuvos geologijos tarnybos metinės
ataskaitos internete talpinamos adresu:
Metinės ataskaitos.
Birželio 1 d. pradėta
lėktuvo „An-2“ apžiūra
Nyderlandų įmonės „Mammoet“ ir
Klaipėdos
universiteto
specialistų
komanda laivu „Mintis“ išplaukė į
Baltijos jūrą apžiūrėti nuskendusio
lėktuvo „An-2“.
Ekspertų nustatė, kad Lietuvos Karinių
jūrų pajėgų laivai yra netinkami tokiai
operacijai, o laivas „Mintis“, pastatytas ir
naudojamas moksliniams tikslams ir
įvairių
jūrinio
sektoriaus
veiklų
poreikiams tenkinti, turi platesnes
galimybes paieškoms.
Gegužės 29 d. specialistai Klaipėdos
universiteto mokslinių tyrimų laive baigė
montuoti reikiamą įrangą ir kartu su
olandų komanda atliks jūroje (~116 km
nuo kranto), 124 metrų gylyje esančio
lėktuvo skenavimus ir pasiūlys, kaip
iškelti nuskendusį orlaivį.

LEIDINIAI
Seminar „Use of Fresh Groundwater for Drinking
Water Supply of Population in Emergency situations,“
2015 June 3-5, Vilnius, Lithuania: Field Trip Guide:
History of water supply in Vilnius – from springs to
centralized systems / Compiled by: J. Satkūnas;
Lithuanian Geological Survey. – Vilnius: LGT, 2015. –
p.: iliustr. – Bibliogr. str. gale.

Daktaro disertacijų santraukos
Baubinienė A. Origin heterogeneity and dynamics of
Lithuanian fluvial islands: Summary of Doctoral
Dissertation: Physical Sciences, Physical Geography (06
P) =Lietuvos upių salų genetinė įvairovė ir jų dinaminė
kaita: daktaro disertacijos santrauka: fiziniai mokslai, fizinė
geografija (06 P) / moksl. vad.: Taminskas J.; Vilniaus
universitetas, Gamtos tyrimų centro Geologijos ir
geografijos institutas. – Vilnius, 2015. – 58 p.: iliustr. –
Santr. liet.
Paškauskaitė J. Pleistocene deposit structure and
sedimentation conditions of Lithuanian maritime region:
Summary of Doctoral Dissertation: Physical Sciences,
Geology (05 P) = Lietuvos pajūrio pleistoceno nuogulų
sandara ir sedimentacijos sąlygos: daktaro disertacijos
santrauka: fiziniai mokslai, geologija (05 P) / moksl. vad.:
Šinkūnas P.; Vilniaus universitetas, Gamtos tyrimų centro
Geologijos ir geografijos institutas. – Vilnius, 2015. – 44 p.:
iliustr. – Santr. liet.
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