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LEIDIMŲ IŠDAVIMAS
LEIDIMAI TIRTI ŢEMĖS GELMES
Vasario mėnesį turinčių leidimus tirti ţemės gelmes įmonių sąraše – 114 įmonių.

ŢEMĖS GELMIŲ REGISTRAS
ŢEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIAI
Vasario mėnesį patvirtinti penkių telkinių ištekliai:
Alytaus rajono savivaldybės Bogušiškių II ţvyro telkinio naujo ploto ištekliai,
Druskininkų savivaldybės Gervinio sapropelio telkinio ištekliai,
Panevėţio rajono Kulbių ţvyro telkinio II sklypo naujo ploto ištekliai,
Zarasų rajono Dervinių II ţvyro telkinio ištekliai,
Zarasų rajono Salinių II smėlio telkinio ištekliai.
ŢEMĖS GELMIŲ TYRIMAI
Vasario mėnesį registruoti 13 ţemės gelmių tyrimai.

GEO AKTUALIJOS
Patvirtinti Liţių naftos telkinio ištekliai.
Atrastas naujas naftos telkinys http://www.am.lt/VI/index.php#a/11575
Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2012-02-23 direktoriaus įsakymu Nr. 1-23 „Dėl
Angliavandenilių išteklių naudojimo Šilutės-Tauragės ir Kudirkos-Kybartų plotuose strateginio pasekmių
aplinkai vertinimo rezultatų patvirtinimo ir sprendimo priėmimo” patvirtino angliavandenilių išteklių
naudojimo Šilutės-Tauragės ir Kudirkos-Kybartų plotuose strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
rezultatus ir priėmė sprendimą, kad šiuose plotuose galima organizuoti angliavandenilių išteklių
naudojimo konkursą Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso nuostatų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 299 (Žin. 2003, 26-1036), nustatyta tvarka.
Plačiau
http://www.lgt.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=532:angliavandeniliu-istekliu-naudojimokonkursas&catid=233&Itemid=1223&lang=lt

Kovo 22 d. Lietuvos geologijos tarnybos Didţiojoje salėje vyks LGT ir Geologinių įmonių asociacijos
rengiamas seminaras „Žemės gelmių tyrimai: 2012 metų aktualijos“. Seminaro temos – Ţemės gelmių
naudojimo aktualijos 2012 m., Ţemės gelmių registro duomenų, tyrimų leidimų dinamika, Aplinkosaugos
leidimų išdavimo informacinė sistema ALIS, Inţinerinių geologinių tyrimų kokybės uţtikrinimo
programos rekomendacijos ir kt.

KITOS NAUJIENOS
NAFTOS KAINOS
Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus ţaliavinės naftos kaina (2011-03-06) siekė 121,98 JAV dolerių uţ
barelį (2011-03-05 – 122,34 JAV dolerių uţ barelį) http://www.opec.org

TARPTAUTINĖ GEOMOKSLŲ SĄJUNGA (IUGS)
IUGS http://iugs.org/

IUGS-GEM http://iugs-gem.org

E-naujienlaikraštis: THE GEOLOGICAL SOCIETY
Nr. 182: http://www.mynewsletterbuilder.com/email/newsletter/1411237371
Nr. 183: http://www.mynewsletterbuilder.com/email/newsletter/1411254219

34th International Geological Congress (IGC): AUSTRALIA 2012
Plačiau http://www.34igc.org

http://www.34igc.org/FileLibrary/34igc_third_circular_v5.pdf

EUROPOS GEOLOGIJOS TARNYBŲ ASOCIACIJA (EUROGEOSURVEYS)
http://www.eurogeosurveys.org/news.html

EUROPOS ASOCIACIJA GEOLOGINIAM PAVELDUI IŠSAUGOTI (ProGEO)
ProGEO http://www.progeo.se

Europos geoterminės energijos taryba
Nr. 20 http://egec.info/wp-content/uploads/2012/02/EGEC-News-20_Final.pdf

APLINKOS MINISTERIJA
Siūloma patikslinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teisinį reguliavimą http://www.am.lt/VI/index.php#a/11563

Visagino atominės elektrinės naujienos
Informacinis leidinys Nr. 17 http://www.vae.lt/files/nucleus_nr_17.pdf

Skalūninės dujos ir aplinka
Vasario 29 d. Vilniuje vyko Regioninė energetikos konferencija „Skalūninės dujos ir nafta, kaip
potencialus energijos rinkos Lenkijoje ir Baltijos valstybėse ţaidimo keitėjas“. Konferenciją organizavo
Uţsienio reikalų ministerija ir JAV ambasada.
Bendrovė skalūnų žvalgybai turėtų būti atrinkta dar šiemet
http://www.lzinios.lt/Ekonomika/Bendrove-skalunu-zvalgybai-turetu-buti-atrinkta-dar-siemet
Audronius Ažubalis: Skalūnų dujos – reali galimybė panaikinti Lietuvos priklausomybę nuo vienintelio tiekėjo ir mažinti
dujų kainas http://www.15min.lt/naujiena/pinigai/lietuvos-naujienos/audronius-azubalis-skalunu-dujos-reali-galimybe-panaikinti-lietuvospriklausomybe-nuo-vienintelio-tiekejo-ir-mazinti-duju-kainas-194-199857#axzz1oPg4PfJ0

E-naujienlaikraštis: Water Talk
http://www.gwpceeforum.org/

COASTAL & MARINE UNION (EUCC) magazine
Ţurnalas http://www.eucc.net/coastalandmarine/index.htm

Geoturizmas
http://www.geotourism.it/index.php

GEO įdomybės
Indiją supurtė žemės drebėjimas http://www.delfi.lt/news/daily/world/indija-supurte-zemes-drebejimas.d?id=56307265
Pajūryje ties Karkle rastas, kaip spėjama, mamuto kaulas mokslininkus privertė aiktelėti
http://www.lrytas.lt/13306907991330330020-paj%C5%ABryje-rastas-kaip-sp%C4%97jama-mamuto-kaulas-mokslininkus-privert%C4%97-aiktel%C4%97ti.htm
Rožinis deimantas, rastas Australijoje http://www.delfi.lt/fotogalerijos/rozinis-deimantas-rastas-australijoje.d?id=4485#
Elektrinė Sacharoje http://pramogos.delfi.lt/celebrities/faktai-kuriu-nezinojote-apie-whouston.d?id=55522035
Malūnsparnio pilotas užfiksavo neįprastą gamtos reiškinį http://www.ekonomika.lt/naujiena/malunsparnio-pilotas-uzfiksavo-neiprastagamtos-reiskini-20927.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2012-02-17&utm_content=Menesio%20TOP#4594
JTO: švariu vandeniu naudojasi vis daugiau žmonijos
http://www.ekonomika.lt/naujiena/jto-svariu-vandeniu-naudojasi-vis-daugiau-zmonijos-22149.html
Prieš ir po: NASA Arkties ledynų tirpimo nuotraukos http://www.grynas.lt/aplinka/pries-ir-po-nasa-arkties-ledynu-tirpimonuotraukos.d?id=56304349
Ar žinote, koks ežeras Lietuvoje išmeta gintarą? http://www.grynas.lt/gamta/ar-zinote-koks-ezeras-lietuvoje-ismeta-gintara.d?id=56127713
Norintys paskelbti informaciją GEO naujienose rašykite el. adresu: indre.virbickiene@lgt.lt

