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TEISĖS AKTAI
2011 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymas
Nr. 1-155 „Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2003 m. vasario 3 d. įsakymo
Nr. 1-06 „Dėl pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos
rinkimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 107-5091)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=405306&p_query=&p_tr2=
2011 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymas
Nr. 1-156 „Dėl Metodinių reikalavimų monitoringo programos požeminio vandens monitoringo
dalies rengimui patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 107-5092)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=405307&p_query=&p_tr2=

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS
LEIDIMAI NAUDOTI ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIUS IR ERTMES
Rugpjūčio mėnesį išduoti du leidimai:
UAB „Omega Action“,
UAB „Reimeda“.
LEIDIMAI TIRTI ŽEMĖS GELMES
Rugpjūčio mėnesį turinčių leidimus tirti žemės gelmes įmonių sąraše – 113 įmonių.

ŽEMĖS GELMIŲ REGISTRAS
ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIAI
Rugpjūčio mėnesį patvirtinti trijų telkinių ištekliai:
Telšių rajono Ruišėnų žvyro ir smėlio telkinio ištekliai,
Plungės rajono Krapštikių žvyro ir smėlio telkinio ištekliai,
Rokiškio rajono Roblių durpių telkinio ištekliai.
ŽEMĖS GELMIŲ TYRIMAI
Rugpjūčio mėnesį registruoti 25 žemės gelmių tyrimai.

GEO AKTUALIJOS
Rugpjūčio 16 d. Lietuvos geologijos tarnyboje vyko Olandų firmos Eijkelkamp Agrisearch
Equipment (www.eijkelkamp.com) seminaras-pristatymas. Seminaro metu buvo pristatoma ir
demonstruojama: dirvožemio ir grunto mėginių ėmimo įranga (rankinė ir mechaninė), vandens mėginių
ėmimo įranga, gruntinio ir paviršinio vandens lygio matavimo įranga, dirvožemio ir grunto fizikinių ir
mechaninių savybių tyrimo įranga. Plačiau apie įrangą: UAB „Vildoma“, Žirmūnų g. 139, LT-09120
Vilnius, tel.: (85) 2363657, faksas: (85) 2363655
Akmenės raj. rastos Phytozauro roplio, gyvenusio prieš 220 mln. metų liekanos
Plačiau: http://www.lgt.lt/index.php?page=146
Geologinio paveldo diena – gamtai ir visuomenei. Lietuvos geologų sąjungos taryba 2010 metų
gruodžio 9 dienos posėdyje nutarė kasmet trečiąjį rugsėjo šeštadienį organizuoti Geologinio paveldo
dieną Lietuvoje. Rugsėjo 24 d. (šeštadienį) Lietuvos geologijos tarnyba organizuoja renginį –
„Molėtų krašto geologinis paveldas“. Plačiau http://www.lgt.lt/index.php?page=146

KITOS NAUJIENOS
NAFTOS KAINOS
Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus žaliavinės naftos kaina (2011-09-02) siekė 110,37 JAV dolerių už
barelį (2011-09-01 – 111,21 JAV dolerių už barelį) http://www.opec.org

GEOLOGIJOS IR GEOGRAFIJOS INSTITUTAS

70

Geologijos ir geografijos institutas švenčia
-ties metų sukaktį!
Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas kviečia dalyvauti mokslo darbų
parodoje, skirtoje Instituto 70-mečiui. Parodos atidarymas įvyks rugsėjo 6 d. 15 val. Lietuvos mokslų
akademijos Vrublevskių bibliotekoje (Žygimantų g. 1/8, Vilnius).
Parodos atidaryme kalbės: dr. S. Narbutas, LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius; dr. M. Stančikaitė,
GTC Geologijos ir geografijos instituto vadovė; prof., habil. dr., akad. A. Grigelis, GTC Geologijos ir
geografijos institutas. Paroda veiks iki š. m. spalio 12 d.

VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
Lietuvos nacionalinių parkų 20-mečiui: Konkursas „Atrask ir pažink Lietuvos saugomas teritorijas“ tęsiasi.
Plačiau http://www.grynas.lt///parkai/konkursas-atrask-ir-pazink-lietuvos-saugomas-teritorijas.d?id=47353301 http://www.vstt.lt

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

EUROPOS GEOLOGIJOS TARNYBŲ ASOCIACIJA (EUROGEOSURVEYS)
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/

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

E-naujienlaikraštis: THE GEOLOGICAL SOCIETY
Nr. 171: http://www.mynewsletterbuilder.com/email/newsletter/1410979333
Nr. 172: http://www.mynewsletterbuilder.com/email/newsletter/1411002733

Lietuvos kosmoso sektoriaus naujienlaiškis
Nr. 5 http://www.zef.lt/zef/modules/document_publisher/documents/4/Kosmoso_naujienu_apzvalga_Nr.5_110819.pdf

NAUJI LEIDINIAI
Juodkazis V. Mažoji Lietuva - mano gimtinė: knyga šeimai ir bičiuliams. – Vilnius: Standartų spaustuvė,
2011. – 396 p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 391–395. – ISBN 978-9955-488-52-1
Baltica: International Journal on Geosciences / Sc. Editor: Grigelis A.; Geologijos ir geografijos
institutas. – Vilnius, 2011. – Vol. 24, No. 1. – 60 p.: iliustr.
Leidinius galite rasti LGT Publikuotų leidinių informaciniame fonde, 208 kab.

GEO įdomybės
Eko miestų vizija: elektromobiliai, ore kabančios konstrukcijos ir gyvenimas požemyje
http://www.grynas.lt/aplinka/eko-miestu-vizija-elektromobiliai-ore-kabancios-konstrukcijos-ir-gyvenimas-pozemyje.d?id=48231569
Mokslininkai aptiko senovinio superžemyno pėdsakų
http://mokslas.delfi.lt/science/mokslininkai-aptiko-senovinio-superzemyno-pedsaku.d?id=48408289
Maču Pikču: jei tektų nukeliauti į „Prarastąjį inkų miestą“...
http://www.technologijos.lt/n/mokslas/geografija/S-20849/straipsnis?name=S-20849&l=2&p=1
Tirpstantys ledynai keičia Žemės trauką
http://mokslas.delfi.lt/science/tirpstantys-ledynai-keicia-zemes-trauka.d?id=48678197
Norintys GEO naujienose paskelbti naujienas, skelbimus, publikacijas, rašykite el. adresu: indre.virbickiene@lgt.lt

