2012 m. liepos 3 d. Nr. 30
Platinamas elektroniniu būdu – 503 adresatams

LGT Informavimo poskyris

TEISĖS AKTAI
Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos skelbia Angliavandenilių išteklių naudojimo (paieškos,
žvalgybos ir gavybos) konkursą Šilutės–Tauragės ir Kudirkos–Kybartų plotuose (Informaciniai pranešimai, 2012,
Nr. 51(1)) http://www.valstybes-zinios.lt/vpp3/lt/Docs.FileDownload/422
2012 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-495 „Dėl naujų valstybės saugomų
gamtos paveldo objektų paskelbimo, jų ribų planų patvirtinimo ir aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 20 d.
įsakymo Nr. 652 „Dėl Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr.
68-3480) http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=427621&p_query=&p_tr2=2
2012 m. birželio 8 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. D1490/3D-391 „Dėl Vandenų taršos dėl žemės ūkio veiklos poveikio mažinimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 663374) http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=426890&p_query=&p_tr2=2

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS
LEIDIMAI NAUDOTI ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIUS IR ERTMES
Birželio mėnesį išduoti septyni leidimai: UAB „BROLIŲ KELIAI“, UAB „KUPIŠKIO PLYTŲ GAMYKLA“,
UAB „Raseinių statyba“, UAB „Trakų akmuo“, UAB „Keliukai“, VĮ „PANEVĖŽIO REGIONO KELIAI“, AB
„PANEVĖŽIO KELIAI“.

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

ŽEMĖS GELMIŲ REGISTRAS
ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIAI
Birželio mėnesį patvirtinti penkių telkinių ištekliai:
 Panevėžio rajono PAĮSTRIO žvyro ir smėlio telkinio ištekliai,
 Klaipėdos rajono POZINGIŲ II žvyro ir smėlio telkinio naujo ploto ištekliai,
 TAMOŠAIČIŲ PLONOSIOS durpių telkinio, Pagėgių ir Tauragės rajono, ištekliai,
 Vilniaus m. sav. Panerių sen.GARIŪNŲ žvyro ir smėlio telkinio naujo ploto ištekliai,
 Šilutės rajono savivaldybės AUKŠTUMALOS durpių telkinio naujo ploto ištekliai.

ŽEMĖS GELMIŲ TYRIMAI
Birželio mėnesį registruota 36 žemės gelmių tyrimų.

GEO AKTUALIJOS
Birželio 25 d. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Konkurso rengėjas) paskelbė angliavandenilių išteklių
naudojimo konkursą Šilutės–Tauragės ir Kudirkos–Kybartų plotuose.
1. Šilutės–Tauragės plotas yra Šilutės, Tauragės ir Jurbarko rajonų bei Pagėgių savivaldybių teritorijose. Plotas užima
1800,0 km2; jame urbanizuotos teritorijos – 132 km2, saugomos teritorijos – 623 km2. Plotas gali būti perspektyvus
netradicinių angliavandenilių rūšies – t. y. molio skalūnų dujų ir/ar naftos išteklių požiūriu, todėl šiam plotui taikomi
reikalavimai ir tradicinių, ir netradicinių angliavandenilių išteklių rūšies tyrimo ir naudojimo patirčiai.
2. Kudirkos–Kybartų plotas yra Vilkaviškio ir Šakių rajonų savivaldybių sankirtoje. Plotas užima 281,0 km2; plote
esančios urbanizuotos teritorijos – 19,3 km2; saugomos teritorijos – 8,5 km2. Prognozuojamos naftos susikaupimo zonos
Kybartų–Kudirkos plote siejamos su viršutinio ordoviko geologine sistema (Kybartų telkinys) bei silūro rifų naftinga zona
(Kudirkos telkinys).
Plačiau:
http://www.lgt.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=550&Itemid=1312&lang=lt
http://www.lgt.lt/images/Naujienu%20foto/Konkursas_naujienoms.doc
„Lietuvos geologijos tarnybos 2011 metų veiklos rezultatai: [metinė ataskaita] = Lithuanian Geological Survey: Annual Report
2011“ rasite: http://www.lgt.lt/images/Ataskaitos%202011%20maketas.pdf

KITOS NAUJIENOS
Naftos kainos
Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus žaliavinės naftos kaina (2011-06-29) siekė 92,99 JAV dolerių už barelį (201106-05 – 96,19 JAV dolerių už barelį) http://www.opec.org
Tarptautinė geomokslų sąjunga (IUGS)
E-newsletter 75 http://geoscience.ca/uploads/IUGS%20E-Bulletin%20No%20%2075.pdf
IUGS http://iugs.org/
GEM news Nr. 18 http://www.lgt.lt/images/LGT_leidiniai/gem-news%202012-18.pdf
IUGS-GEM http://iugs-gem.org

E-naujienlaikraštis: THE GEOLOGICAL SOCIETY
Nr. 189: http://www.mynewsletterbuilder.com/email/newsletter/1411355507
Nr. 190: http://www.mynewsletterbuilder.com/email/newsletter/1411369135

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

Europos geologijos tarnybų asociacija (EUROGEOSURVEYS)
EUROGEOSURVEYS http://www.eurogeosurveys.org/news.html

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

Europos geoterminės energijos taryba (EGEC)
Nr. 24 http://egec.info/wp-content/uploads/2012/06/EGEC-News-24_final.pdf

Aplinkos ministerija
Lietuvos paviljone jau apsilankė per 50 tūkst. Žmonių http://www.am.lt/VI/index.php#a/11996
Į nacionalinį apdovanojimą „Už kraštovaizdį“ pretenduoja 29 kandidatai http://www.am.lt/VI/index.php#a/12041

Skalūninės dujos ir aplinka
Paskelbtas tarptautinis konkursas skalūnų dujų paieškoms
http://www.balsas.lt/naujiena/606031/paskelbtas-tarptautiniskonkursas-skalunu-duju-paieskoms
Vokietijoje rastos didžiulės skalūnų dujų atsargos
http://ekonomika.atn.lt/straipsnis/114993/vokietijoje-rastosdidziules-skalunu-duju-atsargos
"Exxon" pasitraukimas nemažina Lenkijos optimizmo dėl
skalūnų
http://ekonomika.atn.lt/straipsnis/115025/quot;exxonquot;pasitraukimas-nemazina-lenkijos-optimizmo-del-skalunu

Jei skalūnų nėra Lenkijoje, atsiras Lietuvoje
http://www.balsas.lt/m/naujiena/604674
Polish Diplomacy Keeps Fingers Crossed on Shale Gas
http://www.naturalgaseurope.com/shale-gas-poland-foreignministryview?utm_source=Natural+Gas+Europe+Newsletter&utm_campai
gn=a31e1d195eRSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email
Tinklaraštis apie skalūnų dujas
http://skalunudujos.info

Visagino atominės elektrinės naujienos
Lietuvos gyventojai kviečiami apsilankyti mobiliajame VAE Infocentre, kuris šią vasarą keliaus po Lietuvos miestus.
Plačiau: http://www.vae.lt/lt/pages/moksleiviams_ir_studentams

Nauji leidiniai LGT Publikuotų leidinių informaciniame fonde
Earth Evolution Sciences University of Tsukuba /
Chief Editor: Arakawa Y. – Ibaraki, Japan: University of
Tsukuba, 2012. – Vol. 6. – [3], 8 p.
Katalog zbiorów muzeum geologicznego. Dział I:
Surowce mineralne / Skurczyńska – Garwolińska K.,
Woroncowa – Marcinowska T.; Państwowy Instytut
Geologiczny–Państwowy
Instytut
Badawczy.
–
Warszawa, 2011. – 237 p.: iliustr.
.GEO įdomybės
Kaip pulsuoja Žemė
http://mokslas.delfi.lt/science/kaip-pulsuoja-zeme.d?id=58993293
Argentinoje atrasta nauja dinozaurų rūšis
http://tv.delfi.lt/video/f9zECYJn/
Sename meteorite atrastas naujas mineralas
http://mokslas.delfi.lt/science/sename-meteorite-atrastas-naujasmineralas.d?id=59012269

Transboundary Aquifers in the Eastern Borders of
the European Union: Regional Cooperation for
Effective Management of Water Resources / Edited by
Nałęcz T. – Dordrecht: Springer, 2012. – [4], xix, 180 p.:
iliustr. – (NATO Science for Peace and Security Series –
C: Environmental Security ).
Geologijos akiračiai: Lietuvos
žurnalas. – 2012. – Nr. 2

geologų

sąjungos

Dideli ugnikalnių išsiveržimai gali išgraužti ozono sluoksnį
http://grynas.delfi.lt/aplinka/dideli-ugnikalniu-issiverzimai-galiisgrauzti-ozono-sluoksni.d?id=58918803
Dešimtys tūkstančių japonų protestavo prieš branduolinę
energetiką
http://ekonomika.atn.lt/straipsnis/115395/desimtystukstanciu-japonu-protestavo-pries-branduoline-energetika

Norintys paskelbti informaciją GEO naujienose rašykite el. adresu: indre.virbickiene@lgt.lt

