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TEISĖS AKTAI
2012 m. kovo 24 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministro įsakymas Nr. 1K-107 „Dėl Finansų
ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 1K-233 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės 16-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 35-1720)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420789&p_query=&p_tr2=2

2012 m. kovo 8 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos įsakymas Nr. 1-33 „Dėl Lietuvos
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-201 „Dėl
Valstybinės požeminio vandens informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012,
Nr. 31-1486) http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=419832&p_query=&p_tr2=2
2012 m. vasario 29 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos įsakymas Nr. 1-28 „Dėl
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo
Nr. 23 „Dėl žinybinių statistinių ataskaitų tvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 33-1596)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420254&p_query=&p_tr2=1

2012 m. vasario 28 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas. D1-183 „Dėl statybos
techninio reglamento STR 1.04.03:2012 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai šiaurės
Lietuvos karstiniame rajone“ patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 32-1503)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420034&p_query=&p_tr2=2

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS
LEIDIMAI NAUDOTI ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIUS IR ERTMES
Kovo mėnesį išduoti septyni leidimai:
UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“,
Uždaroji akcinė bendrovė „Silikato karjeras“,
Uždaroji akcinė bendrovė „LEMMINKAINEN LIETUVA“,
Uždaroji akcinė bendrovė „Minera“.

UAB „Žvyrita“,
UAB „A-Geoinves“,
UAB „Simuva“,

LEIDIMAI TIRTI ŽEMĖS GELMES
Kovo mėnesį turinčių leidimus tirti žemės gelmes įmonių sąraše – 115 įmonių.

ŽEMĖS GELMIŲ REGISTRAS
ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIAI
Kovo mėnesį patvirtinti keturių telkinių ištekliai:
Ukmergės rajono Samantonių žvyro ir smėlio telkinio ištekliai,
Kelmės rajono Pakupelkio II smėlio telkinio ištekliai,
Kelmės rajono Lembertiškio žvyro ir smėlio telkinio naujo ploto ištekliai,
Trakų rajono Gervinių žvyro ir smėlio telkinio žvyro klodo ištekliai.
ŽEMĖS GELMIŲ TYRIMAI
Kovo mėnesį registruoti 38 žemės gelmių tyrimai.

GEO AKTUALIJOS
Informacija kietųjų naudingųjų iškasenų naudotojams ir juos aptarnaujančioms geologinėms įmonėms!
Primename, kad nuo 2012 m. sausio 1 d. įsigaliojus Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 6,
7 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo ir papildymo įstatymui (Žin., 2011, Nr. 161-7617) pasikeitė duomenų

apie išgautas kietąsias naudingąsias iškasenas teikimo Lietuvos geologijos tarnybai tvarka. Gavybos
įmonės privalo pasibaigus eiliniam metų ketvirčiui iki sekančio ketvirčio pirmojo mėnesio 20 dienos
pateikti duomenis apie išgautą per ketvirtį naudingosios iškasenos kiekį.
Lietuvos geologijos tarnyba, vykdydama aplinkos ministro 2012-02-07 pavedimą Nr. (9-1)-D8-1263 „Dėl
Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo nuostatas įgyvendinančio teisės akto
projekto parengimo“, parengė kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių gavybos apskaitos ketvirtinių kasybos
ataskaitų formas (2KN ir 2KN (durpės)), atitinkančias Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 6, 7
straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo ir papildymo įstatymo 2 straipsnio nuostatas. Minėtos kasybos atskaitų
formos, suderintos Statistikos departamento prie LRV 2012 m. vasario 29 d. raštu Nr. SD-218, patvir-tintos
Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus 2012-02-29 įsakymu Nr. 1-28, yra išspausdintos „Valstybės
žinių“ 2012 m. kovo 17 d. Nr. 33 bei patalpintos Lietuvos geologijos tarnybos internetiniame tinklapyje
adresu http://www.lgt.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=179&Itemid=1253&lang=lt
Lietuvos geologijos tarnyba apibendrino informaciją apie žemės gelmių išteklių gavybą 2011 metais
Plačiau http://www.lgt.lt/images/Pranesimai_spaudai_2012/ems_gelmi__itekli_gavyba_2011_m.doc
Suintensyvėjusių krantoardos procesų padarinių Lietuvos pajūryje apžvalga
Plačiau http://www.lgt.lt/images/Pranesimai_spaudai_2012/LT-pajurio_krantai_2012_03_29m.doc
Kovo 22 d. Lietuvos geologijos tarnybos Didžiojoje salėje vyko LGT ir Geologinių įmonių asociacijos
seminaras „Žemės gelmių tyrimai: 2012 metų aktualijos“.
Kovo 21 d. Aukštadvario regioniniame parke vyko renginys skirtas Žemės dienai. LGT Hidrogeologijos
skyriaus specialistai K. Kadūnas, P. Gedžiūnas, Z. Zanevskij ir D. Balčiūnaitė pristatė baigtą ataskaitą
„Lietuvos šaltiniai ir versmės: Aukštadvario regioninis parkas“ (autoriai: K. Kadūnas, P. Gedžiūnas,
Z. Zanevskij, LGT; R. Balsevičiūtė, Aukštadvario RP; kartografinę medžiagą rengė: D. Balčiūnaitė).
Aukštadvario šaltinių tyrimų pagrindu bus išliesta knyga apie šio krašto požeminius vandenis.
Su ataskaita galite susipažinti LGT Geologijos fonde, 214 kab.
Geologo diena! Balandžio 27 d. Lietuvos geologijos tarnyboje minėsime Geologo dieną.

KITOS NAUJIENOS
NAFTOS KAINOS
Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus žaliavinės naftos kaina (2011-04-02) siekė 121,62 JAV dolerių už
barelį (2011-03-30 – 120,85 JAV dolerių už barelį) http://www.opec.org

TARPTAUTINĖ GEOMOKSLŲ SĄJUNGA (IUGS)
E-Bulletin No. 71 http://iugs.org/uploads/IUGS%20Bulletin%2071.pdf
E-Bulletin No. 72 http://iugs.org/uploads/IUGS%20Bulletin%2072.pdf
IUGS http://iugs.org/

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

E-naujienlaikraštis: THE GEOLOGICAL SOCIETY
Nr. 183: http://www.mynewsletterbuilder.com/email/newsletter/1411254219
Nr. 184: http://www.mynewsletterbuilder.com/email/newsletter/1411272169
Nr. 185: http://www.mynewsletterbuilder.com/email/newsletter/1411287053

34 asis Tarptautinis Geologų Kongresas (IGC): AUSTRALIJA 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

APLINKOS MINISTERIJA
Elektroniniu būdu išduodami leidimai taupo ir pareiškėjų, ir aplinkosaugininkų laiką.
Elektroniniu būdu galima užsisakyti TIPK leidimus, leidimus tirti žemės gelmes, naudoti naudingųjų iškasenų
(išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes,
pavojingų atliekų tvarkymo licencijas, leidimus atlikti aplinkos ir taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų tyrimus ir
kt. ALIS tinklapyje http://alis.am.lt pateikta išsami informacija apie kiekvieno leidimo išdavimo tvarką ir sąlygas,
nurodyta, kaip naudotis sistema. Plačiau http://www.am.lt/VI/index.php#a/11694

Vilniaus universitetas
Vilniaus universitete atidaryta nauja meteorologinė stotis
http://naujienos.vu.lt/bendruomenei/pokyciai/24895-vilniaus-universitete-atidaryta-nauja-meteorologin-stotis

Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus
Gegužės 2 d. Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus po renovacijos atvers duris ir
pristatys atnaujintą kamerinę mineraloginę petrografinę akmenų ekspoziciją. Naujoje
ekspozicijoje – atnaujinta uolienų klasifikacija, geologiniai žemėlapiai, suakmenėję gyvūnai
(fosilijos), iš įvairių šalių atvežti ir muziejui padovanoti akmenys, labai turtinga įvairių spalvų,
sudėties ir frakcijų smėlių kolekcija. Nauji eksponatai – iš žmogaus organizmo išoperuoti
suakmenėję svetimkūniai. Ekspozicijų salėse supažindinama su ledynų slinkimo istorija, ekspozicijos
pristatomos naudojant interaktyviąsias vaizdumo priemones. Kompiuteriniuose terminaluose lankytojas
turės galimybę savarankiškai atrasti medžiagą geologine tematika.
http://www.akmenumuziejus.lt

Visagino atominės elektrinės naujienos
Informacinis leidinys Nr. 18 http://www.vae.lt/files/nucleus_nr_18.pdf

Skalūninės dujos ir aplinka
Skalūnų dujų pramonė dar neišsprendė visų problemų
http://verslas.delfi.lt/energetics/skalunu-duju-pramone-dar-neissprende-visu-problemu.d?id=56411563

Lietuvos kosmoso sektoriaus naujienlaiškis
Nr. 8 http://www.zef.lt/zef/modules/document_publisher/documents/4/Kosmoso_naujienu_apzvalga_Nr.8_120330.pdf

Europos geoterminės energijos taryba (EGEC)
Nr. 21 http://egec.info/wp-content/uploads/2012/03/EGEC-News-21_final.pdf

NAUJI LEIDINIAI
Atlas paleogeologiczny podpermskiego paleozoiku kratonu wschodnioeuropejskiego w Polsce i na obszarach
sąsiednich = Paleogeological Atlas of the sub–Permian Paleozoic of the East–European Craton in Poland and
neighbouring areas / red. Modlinski Z. – 1:2 000 000. – Warszaw: Panstwowy Instytut Geologiczny, 2010. – 63 p. + 36 plate.
Geochemistry of Baltic Sea Surface Sediments / Sc. ed. Uscinowicz Sz.; Ministry of Environment. – Warsaw:
Polish Geological Institute – National Research Institute, 2011. – 355, [1] p.: iliustr. – Bibliogr. str. gale.
Surface to Subsurface Trinity Lithostratigraphy: Implications for Groundwater Availability in the Hill
Country, Eastern Blanco and Northern Hays Counties, Texas / Trip Coordinators: Hunt B. B., Wierman D. A.,
Broun A. S., Woodruff C. M., Fieseler R. G. – Austin, Texas: Austin Geological Society, 2011. – 24 p. + 17 Plate. –
(Austin Geological Society; Guidebook 33 / 2011).
Leydecker G. Erdbebenkatalog für Deutschland mit Randgebieten für die Jahre 800 bis 2008 = Earthquake
catalogue for Germany and adjacent areas for the years 800 to 2008. – Hannover: Bundesanstalt für
Geowissenschaften und Rohstoffe, 2011. – 198 p.: iliustr. – (Geologisches Jahrbuch; Reihe E, Heft 59 / 2011).
Baltica: International Journal on Geosciences / Editor–in–Chief: A. Grigelis; Institute of Geology and Geography. –
2011. – Vol. 24, No. 2.
Geografija = Geography / Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus universitetas, Gamtos tyrimo centro Geologijos ir
geografijos institutas. – 2011. – T. 47, Nr. 1, 2.
Geografijos metraštis = Annales geographicae = Geographical yearbook / Geologijos ir geografijos instiutas,
Lietuvos geografų draugija. – Vilnius: Geologijos ir geografijos institutas, 2011. – T. 43–44.
Norintys paskelbti informaciją GEO naujienose rašykite el. adresu: indre.virbickiene@lgt.lt

