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LEIDIMŲ IŠDAVIMAS 

LEIDIMAI NAUDOTI ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIUS IR ERTMES  
Liepos mėnesį išduoti septyni leidimai: 

Uždaroji akcinė bendrovė „PAGIRIŲ NESTA“, 
UAB „Vėliškėnų karjeras“, 
UAB „Geserga“, 
Uždaroji akcinė bendrovė „STATVA“, 
Uždaroji akcinė bendrovė „Bugama“, 
UAB Gargždų plytų gamykla. 

Vieno leidimo duomenys patikslinti. 

LEIDIMAI TIRTI ŽEMĖS GELMES 
Liepos mėnesį turinčių leidimus tirti žemės gelmes įmonių sąraše – 112 įmonių. 

ŽEMĖS GELMIŲ REGISTRAS 

ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIAI 
Liepos mėnesį patvirtinti dviejų telkinių ištekliai: 

Utenos rajono Kiauliupio III žvyro ir smėlio telkinio naujo ploto ištekliai, 
Klaipėdos rajono Plikių žvyro telkinio naujo ploto ištekliai. 

ŽEMĖS GELMIŲ TYRIMAI 
Liepos mėnesį registruotas 52 žemės gelmių tyrimas. 

GEO AKTUALIJOS 

Lietuvos požeminio vandens monitoringo 65-ųjų metinių sukakčiai paminėti parengtas straipsnių rinkinys 
„Požeminio vandens monitoringas Lietuvoje 2005–2010 metais ir kiti hidrogeologiniai darbai“. 
Šiame leidinyje apžvelgiami ir apibendrinami 2005–2010 metų valstybinio požeminio vandens monitoringo 
rezultatai ir pateikiami paskutinių dvejų metų faktinių matavimų duomenys. Per paskutinius šešerius metus buvo 
vykdyta ir daugiau projektų, skirtų požeminio vandens būklei vertinti. Leidinyje pateikiami radono tūrinio aktyvumo 
matavimų rezultatai ir retai tiriamų elementų koncentracija požeminiame vandenyje, apžvelgiamas požeminio 
vandens temperatūrinis režimas. Keletas straipsnių skiriama tokiems hidrogeologiniams tyrimams, kaip antai 
požeminio vendens būklės upių baseinuose vertinimas, savivaldybių ir ūkio subjektų požeminio vendens 
monitoringo duomenų analizė. Leidinys skiriamas specialistams, dirbantiems aplinkos apsaugos srityje, studentams 
ir visiems besidomintiems požeminio vandens būkle Lietuvoje. 

Leidinį rasite LGT tinklalapyje adresu: http://www.lgt.lt/index.php?page=80  
 

Rugpjūčio mėn. gruntinio vandens lygio svyravimai.  
Kiekvieną dieną iš 20 įrengtų telemetrinių stočių Lietuvos geologijos tarnyba ryšio signalu gauna duomenis apie 
gruntinio vandens slūgsojimo gylį ir jo temperatūrą. Gruntinio vandens lygio stebėjimai rodo, kad visoje Lietuvoje 
gruntinio vandens paviršius žemėjo beveik iki liepos pabaigos. Plačiau: http://www.lgt.lt/index.php?page=56  
 
 

KITOS NAUJIENOS 
NAFTOS KAINOS 

Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus žaliavinės naftos kaina (2011-08-03) siekė 110,55 JAV dolerių už 
barelį (2011-08-02 – 111,85 JAV dolerių už barelį) http://www.opec.org 
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APLINKOS MINISTERIJA 

Dėl Lenkijos atominės energetikos programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. 
Plačiau  http://www.am.lt/VI/index.php#a/11017         http://www.am.lt 

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

EUROPOS GEOLOGIJOS TARNYBŲ ASOCIACIJA (EUROGEOSURVEYS) 

Nr. 3  http://www.eurogeosurveys.org/assets/files/newsletters/2011/egs_newsletter_2011_03.pdf 
http://www.eurogeosurveys.org/news.html 

EUROPOS ASOCIACIJA GEOLOGINIAM PAVELDUI IŠSAUGOTI (PROGEO) 

PROGEO http://www.progeo.se 

TARPTAUTINĖ GEOMOKSLŲ SĄJUNGA (IUGS-GEM)  

IUGS http://iugs.org/          IUGS-GEM  http://iugs-gem.org 
E-newsletter 64 http://iugs.org/uploads/E-Bulletin%2064.pdf  

E-naujienlaikraštis: THE GEOLOGICAL SOCIETY 

Nr. 168: http://www.mynewsletterbuilder.com/email/newsletter/1410925861 
Nr. 169: http://www.mynewsletterbuilder.com/email/newsletter/1410944619  

One Geology 

http://www.onegeology.org/  

Baltseaplan 

http://www.baltseaplan.eu/  

Geoturizmas 

http://www.geotourism.it/  

Journal of Coastal Research  

http://www.jcronline.org/  

Visagino atominės elektrinės naujienos 

Informacinis leidinys Nr. 13 http://www.vae.lt/files/nucleus_nr_13.pdf  

GEO įdomybės 

Stasys Bačkaitis, P.E. Skalūnų degamosios dujos: tarp energetinės palaimos ir galimos ekologinės rykštės  
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-07-25-stasys-backaitis-p-e-skalunu-degamosios-dujos-tarp-energetines-palaimos-ir-galimos-
ekologines-rykstes/66340 

Indijoje rasti didžiuliai urano telkiniai  
http://www.technologijos.lt/n/technologijos/energija_ir_energetika/S-20484/straipsnis?name=S-20484&l=2&p=1 

Arabų pasaulis be naftos  http://www.technologijos.lt/n/mokslas/geografija/S-20483/straipsnis?name=S-20483&l=2&p=1 

Netoli Antarktidos rasti didžiuliai povandeniniai ugnikalniai  
http://www.technologijos.lt/n/mokslas/geografija/S-20403/straipsnis?name=S-20403&l=2&p=1 

14 įspūdingiausių pasaulio krioklių http://www.technologijos.lt/n/mokslas/gamta_ir_biologija/S-20698/straipsnis?name=S-20698&l=2&p=1  

Apšaudytame karių patrulyje Goro provincijoje buvo ir du geologai iš Lietuvos 
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/apsaudytame-kariu-patrulyje-goro-provincijoje-buvo-ir-du-geologai-is-lietuvos.d?id=48163501 

Geologijos tarnyba: Astravo AE aikštelė yra ant regioninio tektoninio lūžio 
http://www.technologijos.lt/n/technologijos/energija_ir_energetika/S-20344/straipsnis?name=S-20344&l=2&p=1  

Vietnamo džiunglėse – nesibaigiančių urvų labirintai http://www.technologijos.lt/n/mokslas/geografija/S-20708/straipsnis?name=S-20708&l=2&p=1  

Japonai Ramiajame vandenyne aptiko milžiniškus retųjų mineralų klodus http://www.technologijos.lt/n/mokslas/gamta_ir_biologija/S-
20256/straipsnis?name=S-20256&l=2&p=1&utm_source=Susije_po_straipsniu&utm_medium=Vidine_navigacija&utm_campaign=Vidine_navigacija  

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


