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DARBAI  

Atliktas 10-ties potencialių taršos židinių ekogeologinių tyrimų vertinimas 
Baigtas ES finansuojamo projekto „Užterštų teritorijų poveikio vertinimas“ dar vienas etapas – atlikta 
potencialių taršos židinių (PTŽ) inventorizacija ir PTŽ pavojingumo vertinimas. 

Vykdant Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir vadovaujantis Statybinių inžinerinių geologinių ir 
geotechninių tyrimų valstybinės priežiūros nuostatais (Žin. 2005, Nr. 14-444) kovo mėnesį: 
· įvertinta ir suderinta mažo ir vidutinio aktyvumo lygio trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų laidojimo 

paviršinio kapinyno (B25-1) projektinių inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrimų aikštelės 
apibūdinimo stadijai programa; 

· parengtos 4-ios inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų darbų programų bei 2-jų inžinerinių 
geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitų įvertinamosios išvados; 

· patikrinti statybinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų 12-kos ataskaitų duomenys ir 
įvertinta šių tyrimų kokybė bei atitikmuo statybos techninių reglamentų nuostatoms. 10 ataskaitų 
grąžinta tyrimus atlikusioms įmonėms ir nurodyta nustatytus trūkumus ištaisyti. 

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS 

LEIDIMAI NAUDOTI ŽEMĖS GELMES  
Kovo mėnesį leidimai išduoti: 

UAB „NEPTŪNO VANDENYS“,  ŽŪB „Ekologinės žemdirbystės fondas“, 
UAB „Molesta“,    UAB „MEDKASYBA“ 
UAB „Paninvestus“,    UAB „Artimiausias talkininkas“. 

LEIDIMAI TIRTI ŽEMĖS GELMES 
Kovo mėnesį turinčių leidimus tirti įmonių sąraše –110 įmonių. 

ŽEMĖS GELMIŲ REGISTRAS 

ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIAI 
Kovo mėnesį patvirtinti 6 telkinių ištekliai: 

Klaipėdos apskrities Klaipėdos rajono Dieglių smėlio telkinys, 
Klaipėdos rajono Agluonėnų sen. Margių smėlio telkinys, 
Klaipėdos rajono Birbinčių žvyro ir smėlio telkinys, 
Vilniaus rajono Dobrovolės žvyro ir smėlio telkinys, 
Utenos apskrities Ignalinos rajono Didžiasalio žvyro II sklypo telkinys, 
Jonavos rajono Bartonių VII žvyro telkinys. 

ŽEMĖS GELMIŲ TYRIMAI 
Kovo mėnesį įregistruoti 25 žemės gelmių tyrimai. 

UŽBAIGTI DARBAI  

Baigta ataskaita „Pirmo lygio kvartero geologinis kartografavimas 1:50 000 masteliu Kazlų Rūdos plote“, 
parengė A. Jusienė. Su ataskaita galite susipažinti LGT Geologijos fonde, 214 kab. 

Parengta ataskaita „Kelių barstymo druskos poveikio požeminiam vandeniui apžvalga“, autoriai K. Kadūnas, 
J. Arustienė. Ataskaita pateikta LGT tinklalapyje: http://www.lgt.lt/index.php?page=261. 
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ĮVYKIAI 

Balandžio 30 d. minime GEOLOGO DIENĄ! Geologo dienai skirtų renginių programą rasite: 
http://www.lgt.lt/uploads/1270552690_Geologo_diena_2010.doc. 
 

Balandžio 1 d. Lietuvos geologijos tarnyba ir Radiacinės saugos centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį 
saugios aplinkos visuomenei kūrimo srityje. Plačiau: http://www.lgt.lt/index.php?page=146. 

 

Kovo 30–31 d. vyko bendras LGT ir Latvijos technikos universiteto specialistų seminaras „Geological 
basin models for groundwater research: Latvian–Lithuanian methodological exchange“. 

 

Kovo 25 d. vyko Lietuvos geologijos tarnybos ir Geologijos įmonių asociacijos seminaras žemės gelmių 
tyrimus atliekančioms įmonėms – „Žemės gelmių tyrimai: 2010 metų aktualijos“. Seminaro pranešimus 
rasite: http://www.lgt.lt/index.php?page=31&action=showFull&mod_id=68&id=411.  

 

Kovo 20 d. Žemės dienai paminėti surengta A. Damušytės BaltCICA projekto nuotraukų paroda „Karklė“.  
 

Pradedamas Lietuvos ir Kaliningrado srities pasienio teritorijos požeminio vandens monitoringas. Daugiau 
informacijos: http://www.lgt.lt/uploads/1268060884_LT-RUS_monitoringas.doc. Monitoringo programa, 
protokolai ir kt.: http://www.lgt.lt/index.php?page=88. 

 

 

 

KITOS NAUJIENOS 
NAFTOS KAINOS 

Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus žaliavinės naftos kaina (2010-04-05) siekė 81,31 JAV dolerių už 
barelį (2010-04-01 – 79,93 JAV dolerių už barelį) http://www.opec.org. 

APLINKOS MINISTERIJA 

Kovo 26 d. Aplinkos ministerijoje įvyko Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo aplinkos apsaugos srityje 
jungtinės komisijos posėdis. Susitikimo metu, be kitų klausimų, buvo pristatyta Lietuvos–Rusijos 
požeminio vandens monitoringo programa. Plačiau: http://www.am.lt/VI/index.php#a/9793. 

VANDENS KLUBAS 

Kovo 23 d. viešbutyje „Best Western Vilnius“ vyko Vandens klubo seminaras, skirtas Pasaulinei vandens 
dienai. Seminaro metu visuomenei buvo pristatytas Nemuno UBR valdymo planas.  

NAUJIENOS IŠ LATVIJOS 

Nuo 1966 m. Rygos technikos universiteto (RTU) Aplinkos modeliavimo centras leidžia mokslinį žurnalą 
„Boundary field problems and computer simulation“, kuriame noriai spausdintų ir Lietuvos geologų 
parengtus straipsnius pasienio sričių problemų ir kompiuterinio modeliavimo klausimais. Straipsnių 
recenzentai: EBSCO Host, ProQuest ir VINITI RAN (Rusija). Reikalavimai straipsniams pateikti – 
http://www.emc.rtu.lv/issues.htm. 

EUROPOS GEOLOGIJOS TARNYBŲ ASOCIACIJA (EUROGEOSURVEYS) 

http://www.eurogeosurveys.org/news.html 

EUROPOS ASOCIACIJA GEOLOGINIAM PAVELDUI IŠSAUGOTI (PROGEO) 

http://www.progeo.se/news.html 

TARPTAUTINĖ GEOMOKSLŲ SĄJUNGA (IUGS)  

IUGS E-biuletenis Nr. 48, vasaris http://svg-venezuela.org/wp-content/uploads/Bulletin48.doc 
http://iugs.org/ 

E-naujienlaikraštis: THE GEOLOGICAL SOCIETY 

Nr. 138: http://www.mynewsletterbuilder.com/email/newsletter/1410228533 
Nr. 139: http://www.mynewsletterbuilder.com/email/newsletter/1410255249  



EUROPOS SĄJUNGOS DOKUMENTAI 
http://eur-lex.europa.eu 

NAUJI LEIDINIAI 

Išleistas naujas Pasaulio geologinis žemėlapis:  
Bouysse Ph. Geological Map of the World. Sheet 1: Physiography, Volcanoes, Astroblemes. – 1:50 000 000 / 
Commission for the Geological Map of the World. – Paris, France, 2009. – 1 lapas žml. + Explanatory Notes 16 p.  
Bouysse Ph. Geological Map of the World. Sheet 2: Geology, Structure. – 1: 50 000 000 / Commission for the 
Geological Map of the World. – Paris, France, 2009. – 1 lapas žml. + Explanatory Notes 16 p.  

MOKSLAS, KLIMATO KAITA ir kt. 

Lietuvos geologai stebės žemės virpesius 
http://www.delfi.lt/news/daily/science/lietuvos-geologai-stebes-zemes-virpesius.d?id=30798989 

Mokslo ekspresas su R.Maskoliūnu: geologija kaip laiko mašina 
http://tv.delfi.lt/video/utpW3PKb/ 

Baltic Sea Region Programme newsletter, March 2010 
http://www.eu.baltic.net/Baltic_Sea_Region_Programme_newsletter_March_2010.12139.html. 

Italijai gresia pražūtingas cunamis 
http://www.technologijos.lt/n/mokslas/gamta_ir_biologija/straipsnis?name=S-12206&t=/121/290&l=2 

Sibire - masinė mamutų „medžioklė“ 
http://www.delfi.lt/news/daily/ecology/sibire---masine-mamutu-medziokle.d?id=29777971 

New evidence hints at global glaciation 716.5 million years ago (3/10/2010) 
http://www.geologytimes.com/research/New_evidence_hints_at_global_glaciation_716.5_million_years_ago.asp 

Methane releases from Arctic shelf may be much larger and faster than anticipated (3/9/2010) 
http://www.geologytimes.com/research/Methane_releases_from_Arctic_shelf_may_be_much_larger_and_faster_than_anticipated.asp 

Experts reaffirm asteroid impact caused mass extinction (3/7/2010) 
http://www.geologytimes.com/research/Experts_reaffirm_asteroid_impact_caused_mass_extinction.asp 

Klimato kaita ir Europos Sąjunga  
http://www.balsas.lt/naujiena/378801/klimato-kaita-ir-europos-sajunga 

Žemės drebėjimas pastūmė miestą 3 metrus 
http://www.balsas.lt/naujiena/378718/zemes-drebejimas-pastume-miesta-3-metrus 

Žemės magnetinis laukas senovėje buvo 70 proc. silpnesnis 
http://www.balsas.lt/naujiena/378676/zemes-magnetinis-laukas-senoveje-buvo-70-proc-silpnesnis 

NASA sukūrė tiksliausią Žemės portretą  
http://www.balsas.lt/naujiena/378707/nasa-sukure-tiksliausia-zemes-portreta 

Iš vandens siūloma išgauti pigią energiją  
http://www.balsas.lt/naujiena/379067/is-vandens-siuloma-isgauti-pigia-energija  

Indoneziją sukrėtė stiprus žemės drebėjimas  
http://www.delfi.lt/news/daily/world/indonezija-sukrete-stiprus-zemes-drebejimas.d?id=29980627  

Žemė Lietuvai dosni, tik nesugebame išnaudoti visų jos turtų 
http://www.delfi.lt/news/daily/ecology/zeme-lietuvai-dosni-tik-nesugebame-isnaudoti-visu-jos-turtu.d?id=30190003 

Islandijoje išsiveržė ugnikalnis, evakuota 500 žmonių 
http://www.lrytas.lt/-12691644501268592062-islandijoje-i%C5%A1siver%C5%BE%C4%97-ugnikalnis-evakuota-500-%C5%BEmoni%C5%B3.htm 

Pasaulio vandenynus dusina plastikas 
http://www.balsas.lt/naujiena/380502/pasaulio-vandenynus-dusina-plastikas 

A.Rosbach: Baltijos taršos sustabdyti neįmanoma 
http://myep.delfi.lt/./news/arosbach-baltijos-tarsos-sustabdyti-neimanoma.d?id=30202111 

Pokyčiai Šiaurės Atlante gali sustabdyti "Vandenynų konvejerį"  
http://www.technologijos.lt/n/mokslas/geografija/straipsnis?name=S-11547&t=/121/316&l=2  

Arkties ledo plotus naikina vėjas  
http://www.balsas.lt/naujiena/380964/arkties-ledo-plotus-naikina-vejas 

Šviesoms sugrįžus, grįžta ir viltis, kad pasaulio gyventojams rūpi planetos ateitis 
http://www.technologijos.lt/n/pranesimai_spaudai/S-12178/straipsnis?name=S-12178&l=1&p=1 


