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TEISĖS AKTAI
2011 m. balandžio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 422 „Dėl Vyriausybės
komisijos Lietuvos Respublikos valstybės sienai delimituoti ir demarkuoti, Lietuvos Respublikos
išskirtinei ekonominei zonai Baltijos jūroje nustatyti ir Lietuvos Respublikos valstybės sienos
priežiūros klausimams spręsti sudarymo“ (Žin., 2011, Nr. 46-2168)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=396665&p_query=&p_tr2=
2011 m. balandžio 5 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-286 „Dėl Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 77 „Dėl aplinkos apsaugos
normatyvinio dokumento LAND 46-2002 patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 43-2050)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=396308&p_query=&p_tr2=

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS
LEIDIMAI NAUDOTI ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIUS IR ERTMES
Balandžio mėnesį išduoti keturi leidimai:
Uždaroji akcinė bendrovė „Tomo prekyba“,
UAB Zarasų ST,
UAB „Simuva“,
UAB „Kraštovaizdžio tvarkymas“.
Dviejų leidimų galiojimai panaikinti.
LEIDIMAI TIRTI ŽEMĖS GELMES
Balandžio mėnesį turinčių leidimus tirti įmonių sąraše – 111 įmonių.

ŽEMĖS GELMIŲ REGISTRAS
ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIAI
Balandžio mėnesį patvirtinti penkerių telkinių ištekliai:
Anykščių rajono Kurklių žvyro telkinio naujo ploto ištekliai,
Panevėžio apskrities Kupiškio raj. sav. Pelyšių smėlio telkinio naujo ploto ištekliai,
Klaipėdos rajono Piktožių II žvyro ir smėlio telkinio naujo ploto ištekliai,
Tauragės apskrities Pagėgių sav. Pagėgių smėlio ir žvyro telkinio I sklypo naujo ploto ištekliai,
Tauragės rajono Mažonų smėlio telkinio ištekliai.
ŽEMĖS GELMIŲ TYRIMAI
Balandžio mėnesį registruota 15 žemės gelmių tyrimų.

UŽBAIGTI DARBAI
Baigta ataskaita „Anksčiau kartografuotų plotų M 1:50 000 kvartero geologinių žemėlapių revizija ir
įskaitmeninimas“ (ats. vykdytoja: R. Guobytė).
Atnaujinti ir įskaitmeninti anksčiau kartografuotų plotų 1:50 000 masteliu kvartero geologiniai žemėlapiai dėl jų
poreikio praktiniams-taikomiesiems geologiniams ir geomorfologiniams tyrimams bei apibendrinimams, įvairių
taikomųjų žemėlapių sudarymui, teritorijų planavimui, švietimui ir kt.
Projekto rezultatas – skaitmeniniai sudaryti pagal vieningą stratigrafijos legendą keturiolikos anksčiau kartografuotų
plotų kvartero geologiniai žemėlapiai ir geologiniai pjūviai: Drūkšių, Utenos, Molėtų, Šumsko, Vievio, Daugų, Birštono,
Druskininkų, Biržų, Kirdonių, Piniavos, Noriūnų, Papilio, Krekenavos. Įskaitmeninant kartografuotų plotų informaciją
GEOLIS duomenų bazė papildyta minėtuose plotuose gręžtų sekliųjų kartografinių gręžinių pjūvių aprašymais.

Su ataskaita galite susipažinti LGT Geologijos fonde, 214 kab.

GEO AKTUALIJOS
Geologinio paveldo diena – gamtai ir visuomenei. Lietuvos geologų sąjunga skelbia Geopaveldo dieną.
Plačiau http://www.lgt.lt/uploads/1304333381_Geopaveldo_diena.doc
2011 m. balandžio 28 d. Lietuvos geologijos tarnybos didžiojoje salėje vyko informacinis seminaras
„Lietuvos seisminis ir tektoninis saugumas“. Aptarti Ignalinos/Visagino AE aikštelių ir regiono
tektonikos bei lūžių aktyvumo ypatumai branduolinės energetikos saugos požiūriu. Naujosios AE
aikštelių teritorija – labiausiai ištirtas regionas Baltijos valstybėse.
Plačiau http://www.lgt.lt/uploads/1304082981_LGT_Informacinis_seminaras_20110429.doc
Rasti dinozaurų laikų gyvūnų dantys
Plačiau http://www.lgt.lt/uploads/1302587507_Saltiskiu_radiniai.doc
Įdiegtas telemetrinių stočių tinklas
Plačiau http://www.lgt.lt/uploads/1302592526_Telemetrija_2011.doc
Geologo dienos proga Lietuvos geologijos tarnyboje atidaryta darbuotojų nuotraukų paroda „Dykumų
peizažai“. Plačiau http://www.lgt.lt/uploads/1304425479_Straipsnis.doc

KITOS NAUJIENOS
NAFTOS KAINOS
Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus žaliavinės naftos kaina (2011-05-02) siekė 119,90 JAV dolerių už
barelį (2011-04-29 – 120,35 JAV dolerių už barelį) http://www.opec.org.

APLINKOS MINISTERIJA
Tausiau naudoti gamtos išteklius skatintų tinkamos ekonominės priemonės http://www.am.lt/VI/index.php#a/10785
http://www.am.lt

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

EUROPOS ASOCIACIJA GEOLOGINIAM PAVELDUI IŠSAUGOTI (PROGEO)
Nr. 3 http://www.progeo.se/news/2010/pgn310.pdf ........................................PROGEO http://www.progeo.se

TARPTAUTINĖ GEOMOKSLŲ SĄJUNGA (IUGS-GEM)
E-newsletter 61 http://iugs.org/uploads/IUGS%20Bulletin%2061.pdf
IUGS http://iugs.org/
IUGS-GEM http://iugs-gem.org

E-naujienlaikraštis: THE GEOLOGICAL SOCIETY
Nr. 163: http://www.mynewsletterbuilder.com/email/newsletter/1410828695
Nr. 164: http://www.mynewsletterbuilder.com/email/newsletter/1410844609

E-naujienlaikraštis: GEOETHICS NEWS
http://tierra.rediris.es/Geoethics_Planetary_Protection/Newsletter/GeoethicsNews10March.pdf NEWS

Tarptautinis geotourizmo kongresas - AROUCA 2011
2011 m. lapkričio 9–13 d. Arouca geoparke (Arouca vienuolynas, Portugalija) vyks Taptautinis
geoturizmo kongresas – AROUCA 2011. Daugiau informacijos: www.geoparquearouca.com/geotourism2011

Baltseaplan
http://www.baltseaplan.eu/

Lietuvos kosmoso sektoriaus naujienlaiškis
Nr. 3 http://www.zef.lt/zef/modules/document_publisher/documents/4/Kosmoso_naujienu_apzvalga_Nr.4_20110503_20110503131257.pdf

Tarptautinė medicininės geologijos asociacija
2011 m. rugsėjo 20–25 d. Bari (Italija) vyks 4-oji Tarptautinė medicininės geologijos konferencija
GEOMED2011: Geologijos ir medicinos mokslai – saugesnei aplinkai (Geological and Medical Sciences
for a Safer Environment). Plačiau: www.geomed2011.it
http://www.medicalgeology.org/

Žemės drebėjimas Japonijoje
Šiame tinklalapyje http://www.japanquakemap.com/ palaukę keletą sekundžių galėsite pamatyti visus žemės
drebėjimus nuo vieno didžiausių kovo 11 d. 14.46 val. iki dabar vykstančių afteršokų. Apskritimų dydžiai
rodo magnitudę, spalva – židinio gylį (žr. žemiau žemėlapio legendą). Tinklalapis skirtas įsivaizduoti
žemės drebėjimų mastą ir suprasti ką patiria Japonijos žmonės.

NAUJI LEIDINIAI
Geochemical Characteristics of Lithuanian Urban Area / Gregorauskienė V., Taraškevičius R.,
Kadūnas V., Radzevičius A., Zinkutė R. // Mapping the Chemical Environment of Urban Areas. – 2011. –
P. 393–409: iliustr. – Bibliogr.: p. 406–409
Stanisław Staszic: An Early Surveyor of the Geology of Central and Eastern Europe / Grigelis A., Wójcik
Z., Narębski W., Gelumbauskaitė L. Ž., Kozak J. // Annals of Science. – 2011. – Vol. 68, No. 2. – P. 199–
228
Jūros ir krantų tyrimai – 2011: 5-oji mokslinė-praktinė konferencija, 2011 balandžio 13–15, Palanga:
konferencijos medžiaga. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo
institutas, 2011. – 284 p.: iliustr. – Bibliogr. str. gale
Mapping the Chemical Environment of Urban Areas / Edited by: Johnson Ch. C., Demetriades A.,
Locutura J., Ottesen R. T. – Chichester, West Sussex, UK : Wiley-Blackwell, 2011. – xxiii, 616 p.:
iliustr. – Bibliogr. str. gale
Leidinius galite rasti LGT Publikuotų leidinių informaciniame fonde, 208 kab.

GEO įdomybės
Ugnikalnis Ekvadore ėmė spjaudytis „sunkvežimio dydžio“ luitais
http://www.grynas.lt/gamta/ugnikalnis-ekvadore-eme-spjaudytis-sunkvezimio-dydzio-luitais.d?id=45003637
Biržuose aptiktas dar vienas urvas, pavadintas Barsuko vardu
http://www.grynas.lt/gamta/birzuose-aptiktas-dar-vienas-urvas-pavadintas-barsuko-vardu.d?id=44602669
Atrasta milžiniška akmens arka
http://www.grynas.lt/gamta/atrasta-milziniska-akmens-arka.d?id=43976929
Monetos, metamos į karštą šaltinį, pakeitė vieną iš gamtos stebuklų
http://www.alfa.lt/straipsnis/11015153/?Monetos..metamos.i.karsta.saltini..pakeite.viena.is.gamtos.stebuklu=2011-04-10_17-04
Lietuvos gelmėse – gausios skalūnų dujų atsargos?
http://verslas.delfi.lt/energetics/lietuvos-gelmese-gausios-skalunu-duju-atsargos.d?id=44297045
Prie ko privedė konkurencija tarp įmonių, įrengiančių vandens gręžinius?
http://www.technologijos.lt/n/pranesimai_spaudai/S-18619/straipsnis?name=S-18619&l=1&p=1
Minimas Lietuvos nacionalinių parkų 20-metis
http://www.alfa.lt/straipsnis/10960164/?Minimas.Lietuvos.nacionaliniu.parku.20.metis=2011-04-04_17-35
Japonijos cunamis buvo rekordinis - 38,9 metro
http://www.delfi.lt/news/daily/world/japonijos-cunamis-buvo-rekordinis-389-metro.d?id=44443605
Fantastiškas Palau grožis
http://gyvenimas.delfi.lt/leisure/fantastiskas-palau-grozis.d?id=44545441
Įspūdingiausi Pietų Amerikos parkai
http://gyvenimas.delfi.lt/leisure/ispudingiausi-pietu-amerikos-parkai.d?id=44581629
Konsultantai dujų terminalą siūlo statyti Būtingėje
http://verslas.delfi.lt/energetics/konsultantai-duju-terminala-siulo-statyti-butingeje.d?id=44603433
Mokslininkai: žemės drebėjimus lemia ir klimato pokyčiai
http://mokslas.delfi.lt/science/mokslininkai-zemes-drebejimus-lemia-ir-klimato-pokyciai.d?id=44477425

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

