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LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

TEISĖS AKTAI

Rugpjūčio mėnesį išduoti leidimai
naudoti žemės gelmių išteklius ir
ertmes šioms įmonėms:
• UAB „Žemkasta“,
• UAB „Epicentras“,
• UAB „Sūduvos kalva“,
• UAB „Tabas”.

•

2015 m. liepos 29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1–570 „Dėl Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 580 „Dėl Naudingųjų
iškasenų išteklių (išskyrus angliavandenilius) ir žemės gelmių ertmių naudojimo konkurso
nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR kodas 2015-12619)

•

2015 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1–605 „Dėl
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-578 „Dėl
Angliavandenilių išteklių paieškos, žvalgybos ir naudojimo (gavybos) Lietuvos Respublikoje
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR kodas 2015-13023)

•

2015 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1–610 „Dėl
Viktoro Bergo premijos skyrimo nuostatų, Česlovo Kudabos premijos skyrimo nuostatų ir
Juozo Virbicko premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ (TAR kodas 2015-13027)

ŽEMĖS GELMIŲ
REGISTRAS

•

2015 m. rugpjūčio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 827 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1138 „Dėl Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR kodas 2015-12204)

Žemės gelmių ištekliai
2015 m. rugpjūčio mėnesį aprobuoti
šie telkinių ištekliai:
• Tauragės r. sav. Šidagių telkinio
smėlio ištekliai,

•

2015 m. rugpjūčio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 883 „Dėl Lietuvos
Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 6 straipsnio, 1 ir 2
priedų pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ (TAR kodas
2015-13006
2015 m. rugpjūčio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 885 „Dėl Lietuvos
Respublikos pajūrio juostos ribų plano (schemos) patvirtinimo“ (TAR kodas 2015-13008)
2015 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įstatymas Nr. XII–
1781 „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 2015-12322)

Leidimai tirti žemės gelmes
Rugpjūčio mėnesį leidimų tirti žemės
gelmes turėtojų skaičius – 146.

•

Šiaulių r. sav. Leičių telkinio smėlio
ir žvyro ištekliai,

•

Klaipėdos r. sav. Spengių telkinio
smėlio ištekliai,

•

Kretingos r. sav. Žibininių telkinio
smėlio ištekliai.

•
•

Žemės gelmių tyrimai
Rugpjūčio mėnesį įregistruota 119
žemės gelmių tyrimų.
Gręžinių duomenys
Rugpjūčio mėnesį Žemės gelmių
registro Gręžinių dalyje įregistruota
160 gręžinių.

LEIDINIAI
th

th

34 IGC 2015: 34 International
Gemological Conference, 26–30
August 2015, Vilnius, Lithuania:
Proceedings / Chairman: Kleišmantas A.; Vilnius University. – Vilnius,
2015. – 170 p.: iliustr.
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NAUJIENOS
Naftos kainos
Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus
žaliavinės naftos kaina 2015-09-03
siekė 47,37 JAV dolerių už barelį
(kaina 2015-08-03 siekė 48,40 JAV
dolerių už barelį) http://www.opec.org
The Geological Society of London
Naujienlaiškis Nr. 265
http://www.mynewsletterbuilder.com/email/newslett
er/1412434519

Naujienlaiškis Nr. 264
http://www.mynewsletterbuilder.com/email/newslett
er/1412423135

The European Association for the
Conservation of the Geological
Heritage (ProGEO)
http://www.progeo.se/
Tarptautinė geomokslų sąjunga
(IUGS) http://iugs.org/
Metinė ataskaita
http://iugs.org/uploads/IUGS%2020132014%20Annual%20Report-final.pdf

Naujienlaiškis Nr. 108
http://iugs.org/uploads/IUGS%20Bulleting%20108.pdf

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

GEO AKTUALIJOS
Seminaras „Užterštų teritorijų
poveikio vertinimas“
2015 m. rugsėjo 25 d. „Ratonda
Centrum hotels“ (A. Rotundo g. 1
Vilnius) vyks seminaras, kurio metu bus
pristatoma knyga „Cheminėmis medžiagomis užteršto grunto ir požeminio
vandens valymo metodai“. Daugiau
informacijos rasa.radiene@lgt.lt arba
tel. (8 5) 233 56 05

EuroGeoSurveys NEWS
http://egsnews.eurogeosurveys.org/
Science for a Better Future of the
Baltic Sea Region (BONUS)
http://www.bonusportal.org/
Naujienlaiškis Nr. 62
http://www.bonusportal.org/publications/ebulletin/a/e-bulletin_62_14.8.2015

The European Geothermal Energy
Council (EGEC) www.egec.info
Liepos/rugpjūčio mėn.
naujienlaiškis
http://egec.info/wp-content/uploads/2015/08/EGECNewsletter-July-August-2015.pdf

The Heat Under Your Feet
http://www.heatunderyourfeet.eu/
Valstybinė saugomų teritorijų
tarnyba (VSTT) prie Aplinkos
ministerijos
www.vstt.lt
•

Naujoje ekspozicijoje – apie
dolomito slėpinius

Aplinkos ministerija
www.am.lt
•

Lietuvos gintaro ištekliai – už jų vertę
atitinkantį mokestį

trečias, gerokai silpnesnis, (magnitudė
buvo 3.0). Pirmųjų dviejų stipresniųjų
drebėjimų sukelti grunto paviršiaus
virpesiai buvo jaučiami beveik visoje
Lietuvos teritorijoje. Kaliningrado žemės
drebėjimai atkreipė ir Lietuvos Vyriausybės dėmesį į šias problemas,
inicijuotas
„Geologinės
aplinkos
monitoringo
pajėgumų
stiprinimo“
projektas,
finansuojamas
Europos
Sąjungos regionines plėtros fondo
lėšomis. LGT buvo įkurtas seismologinių
stebėjimų centras, kuriame kaupiami
apdorojami ir analizuojami visi Lietuvos
geologijos tarnybos seismologinį centrą
pasiekiantys seismologiniai duomenys.
2014 m. užregistruoti ir analizuoti 962
seisminiai įvykiai, iš jų 806 tolimi
(teleseisminiai; epicentrai, tolimesni nei
2 200 km), 74 regioniniai (epicentrai,
tolimesni nei 800 km, bet artimesni nei
2 200 km) ir 82 vietiniai seisminiai įvykiai
(epicentrai, artimesni nei 800 km).
Plačiau

Geoterminės gręžinių sistemos turi
būti saugios
Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2015 04 03 d. įsakymą Nr. D1273 „Geoterminių gręžinių projektavimo,
įrengimo ir likvidavimo tvarka“ Lietuvos
geologijos tarnyba registruoja geoterminių gręžinių sistemas.
Geologijos tarnyba informuoja, kad
geoterminių gręžinių sistemos neregistruojamos, jeigu jas sudarančių gręžinių
šilumokaičiai užpildyti tirpalais (medžia- Titnagas – Lietuvos nacionalinis
gomis, mišiniais), kurių nereglamentuo- akmuo. Išrinktas Lietuvos nacionalinis
ja Tvarkos 15 punkto nuostatos. Plačiau akmuo – titnagas, minimalia balsų
persvara nurungęs gintarą. Nacionalinį
Lietuvos seismologinis monitoringas
Lietuvos akmenį rinko: Lietuvos geologų
2004 metų rugsėjo 21 d. Kaliningrado sąjungos XXV suvažiavimo dalyviai,
sritį (Rusijos Federacija) sudrebino du, Geologų dienos šventės dalyviai ir
gana stiprūs, žemės drebėjimai. (5.0 ir Lietuvos geologų sąjungos svetai5.2 magnitudės pagal Richterio skalę) ir nės www.lgeos.lt lankytojai. Plačiau
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Lietuvos kernas – parodoje (V. Puronas)
Lietuvos geologijos tarnyba paskolino
Žemės gelmių informacijos centro
(ŽGIC) kerno saugykloje saugomo
kerno iš įvairių gręžinių pavyzdžius
projektui „Baltijos paviljonas“. Projektą,
bendradarbiaudama su Lietuvos, Latvijos ir Estijos architektais, įgyvendina
organizacija „Architektūros fondas“
(archfondas.lt). 2016 metais šis projektas atstovaus Lietuvai ir Latvijai
Tarptautinėje XV-oje Venecijos architektūros bienalėje.
Žemės gelmių informacijos centro
eksponatai šiame projekte atliks svarbų
vaidmenį. Projekto tikslas – besivystančių Baltijos regiono permainų fone
išskirti naujas architektūros užduotis ir
iš to sekančias Baltijos architektūros
kryptis, pristatant jas tarptautinei
publikai ir architektų bendruomenei.
Atkreipiant dėmesį į Baltijos šalių
išteklius, norima pademonstruoti, kad
Baltijos regionas veikia kaip viena
sujungta erdvė, tampriai integruojama į
Europos projektą. Geologiniai ištekliai,
jų panaudojimo galimybės tiesiogiai
veikia pastatytąją erdvę ir architektūros
užduotis.
2015 m. rugsėjo 4 – spalio 18 d. dalis
projekto bus pristatyta Vilniuje,
Šiuolaikinio meno centre (ŠMC), ambicingiausioje paskutiniųjų trijų metų
parodoje – „12-oji Baltijos trienalė“,
kurios
temą
įkvėpė
sakinys,
pasiskolintas iš interviu su menininku
Davidu Bernsteinu Tai, kas šiandien
meno kūrinys, rytoj jau gali būti
kažkas. Plačiau apie parodą ŠMC
Apie projektą „Baltijos paviljonas“
•

2015 m. gruntinis vanduo senka
labiau nei 2014 m.

•

Kudirkos–Kybartų plote bus
vykdomi naftos darbai

•

Dėl netinkamai įrengtų gręžinių –
požeminio vandens proveržiai

•

Pažeistų žemių kontrolė

•

Naftos ištekliai ir gavyba Lietuvoje
2015 m. I pusm.

ĮDOMYBĖS
•

Lietuvos ryto TV laidoje „Gyvenu
čia“ – apie Žemės gelmių
informacinį centrą (Video)

•

Iš Havajų ugnikalnio prasiveržė
įspūdingo grožio lava (Video)

•

Naujas traukos objektas: medžių
lajų takas turi rimtą konkurentą
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