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LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

TEISĖS AKTAI

2013 m. gruodžio mėnesį išduoti
leidimai naudoti žemės gelmių
išteklius ir ertmes:
• UAB Klasmann-Deilmann Laukėsa
• UAB „Durpeta“
• UAB „EcoLotus“

2013 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministro įsakymas Nr. 3D-830/D1-920 „Dėl žemės ūkio
ministro ir aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 3D-37/D1-40
„Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų
turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo“
pakeitimo“ (Žin., 2013, Nr. 128–6536)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=462207&p_tr2=2

Leidimai tirti žemės gelmes
Gruodžio mėnesį leidimų tirti žemės
gelmes turėtojų skaičius – 132.

ŽEMĖS GELMIŲ
REGISTRAS
Žemės gelmių ištekliai
Gruodžio mėnesį patvirtinti penkių
telkinių ištekliai:
• Rokiškio rajono Prūseliukų žvyro
telkinio ištekliai;
• Klaipėdos rajono Šnaukštų–2
smėlio ir žvyro telkinio ištekliai;
• Šilalės rajono Rauško ežero
sapropelio telkinio ištekliai.
Gruodžio mėnesį registruoti
žemės gelmių tyrimai.
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GEO AKTUALIJOS
Kviečiame naudotis modernizuotomis Lietuvos geologijos tarnybos
elektroninėmis paslaugomis

Naujame el. paslaugų portale rasite
Geologijos fondo dokumentų katalogus (Bibliofondas), svarbiausius
klasifikatorius, galėsite teikti duomenis ir dokumentus Lietuvos geologijos tarnybai (Duomenų teikimas į
sistemas) ir naudotis sukauptais
geologiniais duomenimis (Duomenų
gavimas iš sistemų).
Paslaugos pasiekiamos adresu
http://www.lgt.lt/epaslaugos/

2013 m. gruodžio 18 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus įsakymas Nr. 1-192 „Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie
aplinkos ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 3 d. įsakymo „Dėl Pavojingų
medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos
rinkimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2013, Nr. 134–6875)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463318&p_tr2=2
2013 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas Nr.
D1-982 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 16 d.
įsakymo Nr. 417 „Dėl normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių aplinkos
elementų užterštumo radionuklidais matavimus, patvirtinimo“ pakeitimo“
(Žin., 2013, Nr. 138–6964)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463497&p_tr2=2
2013 m. gruodžio 23 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus įsakymas Nr. B1-816 „Dėl Natūralaus mineralinio vandens
pripažinimo Lietuvos Respublikoje komisijos sudarymo ir jos nuostatų
patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 138–6994)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463548&p_tr2=2
2013 m. gruodžio 23 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus
įsakymas Nr. B1-817 „Dėl Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo
Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 138–6994)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463550&p_tr2=2
2013 m. gruodžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1265
„Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 139–7011)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463320&p_tr2=2
2013 m. gruodžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1267
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr.
1079 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo
procese nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2013, Nr. 140–7096)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463324&p_tr2=2
2013 m. gruodžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1268
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimo Nr.
721 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro
nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko
nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2013, Nr. 140–7097)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463326&p_tr2=2

(nukelta į 2psl.)
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NAUJIENOS
Naftos kainos
Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus
žaliavinės naftos kaina 2014-01-06 siekė
104,4 JAV dolerių už barelį (2013-12-06 –
108,0 JAV dolerių už barelį)
http://www.opec.org

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

Coastal & Marine Union (EUCC)
magazine

Naujienlaiškis Nr. 91:

http://www.eucc.net/coastalandmarine/inde
x.htm

http://iugs.org/uploads/IUGS%20Bulletin
%2091.pdf

(IUGS-GEM)

http://www.iugs-gem.org/
The Geological Society of London
Naujienlaiškis Nr. 224
PanGeo informacija apie
http://www.mynewsletterbuilder.com/email/
geologinius pavojus
newsletter/1411932199
http://www.pangeoproject.eu/
Europos geoterminės energijos taryba
Science for a Better Future of the
(EGEC)
Naujienlaiškis Nr. 40:

Baltic Sea Region (BONUS)

http://egec.info/wpcontent/uploads/2013/12/Decembernewsletter.pdf

Informaciniai Renginiai

Europos asociacija geologiniam
paveldui išsaugoti (ProGEO)
http://www.progeo.se/
Naujienlaiškis Nr. 4
http://www.progeo.se/news/2013/pgn413.
pdf

http://www.bonusportal.org/bonus_20102016/bonus_calls/bonus_call_2014_sust
ainable_ecosystem_services/national_inf
o_days_2014

Naujos publikacijos ir
naujienlaiškiai:
http://www.bonusportal.org/publications

Valstybinė saugomų teritorijų
tarnyba (VSTT) prie Aplinkos
ministerijos
www.vstt.lt
Saugomos teritorijos visuomenei
VSTT pateikia lankytojams pritaikytų
įvairių sričių, tame tarpe ir geologinių
vertybių, gamtinių objektų žemėlapius.
Žemėlapiai nuolat atnaujinami svetainėje
http://www.maps.lt/map/default.aspx?l
ang=lt#stmp=1
• Patirties sėmėsi Švedijoje
Aplinkos ministerija
• Europos jūrų geologijos projektas
• Džiuginančios ekspertų išvados dėl
anhidrito gavybos
• Visuomenė kviečiama komentuoti
vandensaugos problemų
apžvalgas

GEO AKTUALIJOS

UŽBAIGTI DARBAI

(atkelta iš 1 psl.)

Baigta ataskaita „Požeminio vandens infiltracinės mitybos žemėlapis
M 1:200 000“ (autorius P. Pūtys).

•

2013 m. gruodžio 22 d. baigta
anhidrito telkinio ekspertizė

•

Taršos
prevencija.
Lietuvos
geologijos tarnyba stebi ir vertina
visas galimas grėsmes ir siūlo
aplinkosauginius veiksmus

•

Vykdomas Europos jūrų geologijos
projektas (EMODnet-Geologija)

•

Miestų infrastruktūros ir kelių
barstymo druskų poveikis aplinkai
seminaro reziumė

•

Nuotekų valymo įrenginių poveikio
požeminiam vandeniui apžvalga

ĮDOMYBĖS
•

Indonezijoje dešimtys tūkstančių
gyventojų
evakuojasi
nuo
išsiveržusio ugnikalnio
Mokslininkai žada iškasamos
naftos eros pabaigą
Australijoje rasta 3,48 mlrd. metų
amžiaus fosilizuota
mikroorganizmų ekosistema

•
•

NAUJI LEIDINIAI
Geologijos akiračiai: Lietuvos
geologų sąjungos žurnalas. Vilnius,
2013. – Nr. 4
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Nustatyta, kad visame Lietuvos plote gruntinis vanduo kasmet pasipildo maždaug
5788 milijonais m3 (arba 5,788 km3) atsargomis. Tai reiškia, kad gruntinio
vandens vienam kvadratiniam kilometrui vidutiniškai tenka 91 067 m3 papildomų
atsargų per metus, kas sudaro beveik 13% vidutinio, metinio kritulių kiekio.
Tačiau Lietuvos teritorijoje gruntinis vanduo „maitinamas“ nevienodai. Daugiausia
papildomos Rytų ir Pietryčių požeminio vandens atsargos – jos neretai viršija
200 000 m3 vienam kvadratiniams kilometrui per metus, o taip pat Kuršių Nerijos
kopos, kur šis skaičius siekia 300 000. Tuo tarpu Vidurio ir Šiaurės Lietuvoje
vyrauja garavimas bei paviršinio vandens nuotėkis. Čia kasmet netenkama
vidutiniškai 50 000 m3 vienam kvadratiniam kilometrui, o kai kur Nemuno
deltoje – net 100 000 m3. Laimei, vanduo yra judri terpė, tad vandens išteklių
užtenka visiems. O Nemuno deltoje vandens garavimą su kaupu kompensuoja
pavasario (o kartais ir žiemos) potvyniai.
Sausio 9 d., 13.00 val. Lietuvos geologijos tarnybos posėdžių salėje vyks
„Geoišteklių“ programos, įvykdytos Priemonės 2.3. „Požeminio vandens
infiltracinės mitybos žemėlapio M 1:200 000 sudarymas", pristatymas.

SKALŪNINĖS DUJOS IR APLINKA
•

Skalūnų žvalgybai poveikio vertinimo
nereikės

•

•

Vilioja investuotojus į skalūnų dujas

•

•

Ar skalūnų priešai „Chevron“
nebaisūs?

•

•

Lietuvoje skalūnų nerado

•

Europos galimybės – ne JAV skalūnų
dujos

•

Didžiojoje Britanijoje skalūnai
sulaukia ne protestų, o palaikymo
Tinklaraštis apie skalūnų dujas:
http://skalunudujos.lt/
The Geological Society
Shale Gas and Fracking
Natural Gas Europe
http://www.naturalgaseurope.com/
category/shale-gas
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Informacinis leidinys leidžiamas nuo 2010 metų. Norintys prenumeruoti leidinį arba skelbti informaciją rašykite el. adresu ieva.serafinaite@lgt.lt

