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TEISĖS AKTAI
2012 m. balandžio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 473 „Dėl Lietuvos Respublikos
mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 1 priedo pakeitimo įstatymo projekto Nr. xip-3870“ (Žin.,
2012, Nr. 50-2480) http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=423380&p_query=&p_tr2=2
2012 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 40 „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“ (Žin., 2012, Nr. 49-2395)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=422980&p_query=&p_tr2=2

2012 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 40 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 1433 ,,Dėl Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 49-2396)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=422983&p_query=&p_tr2=2

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS
LEIDIMAI NAUDOTI ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIUS IR ERTMES
Balandžio mėnesį išduoti penki leidimai:
UAB „Rokų keramika”,
UAB „Jurjogita”,
UAB „DIDYSIS TYRULIS”,
UAB Likėnų vandenys.

UAB Šnaukštų karjeras,

LEIDIMAI TIRTI ŽEMĖS GELMES
Balandžio mėnesį turinčių leidimus tirti žemės gelmes įmonių sąraše – 117 įmonių.

ŽEMĖS GELMIŲ REGISTRAS
ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIAI
Balandžio mėnesį patvirtinti trijų telkinių ištekliai:
Zarasų rajono Pečiakurkos ežero sapropelio telkinio ištekliai,
Šiaulių rajono Arvydiškės žvyro ir smėlio telkinio naujo ploto ištekliai,
Telšių rajono Pagermančio II žvyro ir smėlio telkinio ištekliai.
ŽEMĖS GELMIŲ TYRIMAI
Balandžio mėnesį registruota 19 žemės gelmių tyrimų.

GEO AKTUALIJOS
Gyvename saugioje Lietuvoje. 2012 metų balandžio 11 dieną 8 val. 38 min. vietos laiku (11 val. 38 min.
Lietuvos laiku) Sumatroje įvyko galingiausias šiais metais žemės drebėjimas. Žemės drebėjimo stiprumas siekė
8,7 M pagal Richterio skalę. Seismograma užrašyta Lietuvos geologijos tarnybos Paburgės (Žemaitijos
nacionaliniame parke) seismologinėje stotyje.
Seismologinis monitoringas Lietuvoje http://www.lgt.lt/images/Pranesimai_spaudai_2012/PBUR_pranesimas_2012_04_20.doc
Birželio 5–7 d. Lietuvos geologijos tarnyboje vyks IUGS-GEM komisijos (http://iugs-gem.org) Geriamojo
vandens darbo grupės (vadovauja prof. I. Zektser) organizuojamas regioninis seminaras „Evaluation of
Regional Groundwater Resources: experience, results and problems“ (Regioninių požeminio vandens
išteklių įvertinimas: patirtis, rezultatai ir problemos).
Registracija ir programa http://www.lgt.lt/images/doc/WG_of_Drinking_Water_Workshop.doc
Geologo dienos proga Lietuvos geologijos tarnyboje atidaryta nuotraukų paroda „Žemės vandenys“, pristatyta
nauja Laboratorijos įranga ir Litoteka (tipinių Lietuvos uolienų ir gruntų rinkinys).

KITOS NAUJIENOS
Naftos kainos
Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus žaliavinės naftos kaina (2011-05-07) siekė 110,12 JAV dolerių už
barelį (2011-05-04 – 112,23 JAV dolerių už barelį) http://www.opec.org

Tarptautinė geomokslų sąjunga (IUGS)
Nr. 73 http://geoscience.ca/uploads/IUGS%20E-Bulletin%20No%20%2073.pdf
IUGS http://iugs.org/
IUGS-GEM http://iugs-gem.org

E-naujienlaikraštis: THE GEOLOGICAL SOCIETY
Nr. 187: http://www.mynewsletterbuilder.com/email/newsletter/1411318975
Nr. 186: http://www.mynewsletterbuilder.com/email/newsletter/1411304867

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)
Nr. 6 http://www.eurogeosurveys.org/assets/files/newsletters/2012/egs_newsletter_2012_06.pdf
EUROGEOSURVEYS http://www.eurogeosurveys.org/news.html

Europos asociacija geologiniam paveldui išsaugoti (ProGEO)
ProGEO http://www.progeo.se

Europos geoterminės energijos taryba
Nr. 22 http://egec.info/wp-content/uploads/2012/04/EGEC-News-22-April-2012.pdf

Aplinkos ministerija
Regioniniams parkams – dvidešimt metų
http://www.am.lt/VI/index.php#a/11844
Bus stiprinama vandenų taršos pavojingomis medžiagomis prevencija ir kontrolė
http://www.am.lt/VI/index.php#a/11825
Nepasitenkinimo priežastis – simbolinio mokesčio už naudojimąsi gamtos ištekliais ilgesys
http://www.am.lt/VI/index.php#a/11749
Visuomenė kviečiama įvertinti rengiamą Europos vandenų apsaugos planą
http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=11734

Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus
Gegužės 2 d. Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus atvėrė duris po renovacijos ir
pristatė 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
Vokietija jau seniai sėkmingai išgauna dujas iš skalūnų
http://www.naturalgaseurope.com/germanys-advancing-shale-plays-3581
Rumunija reikalaus skelbti moratoriumą skalūnų dujų darbams
http://verslas.delfi.lt/energetics/rumunija-reikalaus-skelbti-moratoriuma-skalunu-duju-darbams.d?id=58649219
JAV dujos - per pigios
http://verslas.delfi.lt/energetics/jav-dujos-per-pigios.d?id=58640135

Naujienos iš Estijos
2012 m. gegužės 30 – birželio 1 d. Radisson BLU Hotel Olümpia (Talinas, Estija) vyks 1-ais bendras
Baltijos šalių forumas (1st Baltic Aggregate Forum). Forumą organizuoja Estijos kasėjų draugija. Forumo
tema „Bendroji pramonė – nematomas ėjimas į ekonomiką“ (Aggregate industry – a hidden input to
economy). Forumo tikslas – suburti visų Baltijos šalių specialistus ir pasidalinti savo veikla, problemomis
ir pasiekimais. Plačiau http://www.bra.lv/images/editor/1_%20Announcement.pdf

Baltseaplan
BaltSeaPlan baigiamosios konferencijos dokumentacija
http://www.baltseaplan.eu/index.php/Documentation-Final-Conference;782/1

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

Coastal & Marine Union (EUCC) magazine
Žurnalas http://www.eucc.net/coastalandmarine/index.htm

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

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 LGT Publikuotų leidinių informaciniame fonde
Geologijos akiračiai: Lietuvos geologų sąjungos žurnalas. – Vilnius, 2012. – Nr. 1
Žiedelis A. Žemė – visumos pasaulis: straipsniai, pamąstymai. – Vilnius: Gairės, 2011. – 294, [2] p.: iliustr.

GEO įdomybės
Japonijoje išjungiamas paskutinis branduolinis reaktorius
http://verslas.delfi.lt/energetics/japonijoje-isjungiamas-paskutinis-branduolinis-reaktorius.d?id=58655079
Aukštaitijos nacionalinis parkas. Aukštaitijos nacionalinio parko Lankytojų centro ekspozicija
http://www.grynas.lt///parkai/aukstaitijos-nacionalinis-parkas-aukstaitijos-nacionalinio-parko-lankytoju-centro-ekspozicija.d?id=58668825
Sibiro lobiai: tarp ledynų įsispraudusi Čarskie Peski dykuma
http://www.grynas.lt/gamta/sibiro-lobiai-tarp-ledynu-isispraudusi-carskie-peski-dykuma.d?id=58630499
Rytų Azijos gelmėse glūdi Arkties dydžio požeminis vandenynas?
http://www.balsas.lt/naujiena/596415/rytu-azijos-gelmese-gludi-arkties-dydzio-pozeminis-vandenynas
Lenkijoje – žemės drebėjimas
http://www.delfi.lt/news/daily/world/lenkijoje-zemes-drebejimas.d?id=57822922
Amalvo ir Žuvinto pelkėms - antrasis kvėpavimas
http://www.manoukis.lt/?s=14780&m=2&t=26
Kodėl Lietuvoje geoterminis šildymas vis dar egzotika?
http://verslas.delfi.lt/energetics/kodel-lietuvoje-geoterminis-sildymas-vis-dar-egzotika.d?id=57976092
Geologai mato galimybių Vilkaviškį šildyti žemės gelmių energija
http://verslas.delfi.lt/energetics/geologai-mato-galimybiu-vilkaviski-sildyti-zemes-gelmiu-energija.d?id=57127065
Paskutinio ledynmečio pabaigą lėmė anglies dvideginis
http://mokslas.delfi.lt/science/paskutinio-ledynmecio-pabaiga-leme-anglies-dvideginis.d?id=57781662
Paleista didžiausia saulės elektrinė pasaulyje
http://verslas.delfi.lt/energetics/paleista-didziausia-saules-elektrine-pasaulyje.d?id=58070566
Rusai ir norvegai kartu ieškos naftos Arktyje
http://verslas.delfi.lt/energetics/rusai-ir-norvegai-kartu-ieskos-naftos-arktyje.d?id=58664459
Norintys paskelbti informaciją GEO naujienose rašykite el. adresu: indre.virbickiene@lgt.lt

