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TEISĖS AKTAI 

2010 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1826 „Dėl Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 1433 ,,Dėl leidimų tirti žemės gelmes 
išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 157-7985)  
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=390059&p_query=&p_tr2=  

2010 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1825 „Dėl Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1624 „Dėl leidimų išvežti iš Lietuvos 
Respublikos geologines kolekcijas, muziejų geologinius eksponatus, gręžinių kerną ar jo mėginius 
išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 157-7984)  
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=390058&p_query=&p_tr2=  

2010 m. gruodžio 20 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymas 
Nr. 1-248 „Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 14 d. 
įsakymo Nr. 1-07 „Dėl leidimų naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes bei leidimų tirti žemės gelmes 
turėtojų veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 153-7859)  
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=389898&p_query=&p_tr2=  

2010 m. gruodžio 16 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymas 
Nr. 1-248 „Dėl ūkinės veiklos teritorijų ekogeologinių sąlygų vertinimo rekomendacijų patvirtinimo“ 
(Žin., 2010, Nr. 155-7925) http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=390133&p_query=&p_tr2=  

2010 m. gruodžio 10 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministro įsakymas Nr. D1-980/3D-1062 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. D1-140/3D-141 „Dėl naudingųjų 
iškasenų, esančių žemės savininkų ar naudotojų žemės sklypuose, naudojimo savo ūkio reikmėms 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 147-7543)  
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=388978&p_query=&p_tr2=  

2010 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-961 „Dėl Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 316 „Dėl Lietuvos geologijos 
tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 144-7376)  
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=388341&p_query=&p_tr2=  

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS 

LEIDIMAI NAUDOTI ŽEMĖS GELMES  
Gruodžio mėnesį leidimai išduoti: 

AB „Matuizų plytinė“,    UAB „Dovilra“, 
ŽŪB „Ekologinės žemdirbystės fondas“,  UAB „Šiaulių melioracija“, 
UAB „STATRANSA“,    UAB „MOLESTA“, 
UAB „Jurjogita“,     UAB Litgravel, 
UAB „Terra fertius“,    UAB „Elfas“. 

LEIDIMAI TIRTI ŽEMĖS GELMES 
Gruodžio mėnesį turinčių leidimus tirti įmonių sąraše – 114 įmonių ir 1 fizinis asmuo. 

ŽEMĖS GELMIŲ REGISTRAS 

ŽEMĖS GELMIŲ TYRIMAI 
Gruodžio mėnesį įregistruota 13 žemės gelmių tyrimų. 
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ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIAI 
Gruodžio mėnesį patvirtinti 4 telkinių ištekliai: 

Druskininkų savivaldybės Paseirės durpių telkinio ištekliai, 
Kelmės rajono Lembertiškio žvyro ir smėlio telkinio dalies ištekliai, 
Trakų rajono Skynimų smėlio ir žvyro telkinio ištekliai, 
Plungės rajono Jodėnų žvyro telkinio ištekliai. 

UŽBAIGTI DARBAI 

Baigtos ataskaitos: „Suaktyvėjusio karstinio proceso inžineriniai geologiniai tyrimai Biržų rajono 
urbanizuotose teritorijose“ (atsakingi vykd. V. Mikulėnas, S. Stankevičiūtė); 
„Gėlo vandens apytakos zonos uolienų hidrogeologinių parametrų vertinimas“ (autorius R. Giedraitis) 

GEO AKTUALIJOS 

Registruoti seisminiai įvykiai: 1. Seisminis įvykis Lietuvos–Latvijos pasienyje 2010-12-09  
2. Žemės drebėjimas Japonijoje 2010-12-21 
3. Žemės drebėjimas Vanuatu 2010-12-25 
4. Žemės drebėjimas Lenkijoje 2010-12-28 
5. Žemės drebėjimas Lenkijoje 2010-12-30 

Informaciją apie seisminius įvykius kaimyninėse šalyse ir pasaulyje rasite: http://www.lgt.lt/index.php?page=265  
  
 
 

Gruodžio 27 d. LGT vyko seminaras „Aplinkosauga ir žemės ūkis: abipuso supratimo kryptimi“. 
Seminare Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijos specialistai supažindino su agroaplinkosaugos politika. 
Aplinkos apsaugos agentūros, Lietuvos geologijos tarnybos ir mokslinių įstaigų atstovai informavo apie 
šalies vandenų būklę ir žemės ūkio veiklos poveikį. 
 

 
 

KITOS NAUJIENOS 
NAFTOS KAINOS 

Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus žaliavinės naftos kaina (2011-01-05) siekė 91,27 JAV dolerių už 
barelį (2011-01-04 – 89,79 JAV dolerių už barelį) http://www.opec.org. 

AM ŽEMĖS GELMIŲ SKYRIUS INFORMUOJA 

Nuo 2010 m. spalio 1 d. pasikeitus Statybos įstatymui dirbtiniai nepratekami vandens telkiniai (kūdros) 
buvo išbraukti iš inžinerinių nesudėtingų statinių sąrašo, kūdrų įrengimas tapo teisiškai nereglamentuotas. 
2010 m. gruodžio 8–9 d. Aplinkos ministerijos Žemės gelmių skyrius ir Aplinkos apsaugos agentūra, 
dalyvaujant įvairių institucijų atstovams, organizavo pasitarimus dėl kūdrų įrengimo tvarkos aprašo 
ruošimo. Pasitarimų metu įvardintos pagrindinės problemos – iškasto grunto panaudojimas, ploto ir gylio 
apribojimai, kokio turinio projektai turi būti rengiami, kokios institucijos turi dalyvauti kūdrų įrengimo 
derinimo procese. Šiuo metu, kūdrų įrengimo tvarkos aprašo projektą rengia Aplinkos apsaugos agentūra. 
Žemės gelmių skyrius ir Lietuvos geologijos tarnyba rengiamam dokumentui teiks pastabas ir pasiūlymus. 
http://www.am.lt 

EUROPOS GEOLOGIJOS TARNYBŲ ASOCIACIJA (EUROGEOSURVEYS) 

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

EUROPOS ASOCIACIJA GEOLOGINIAM PAVELDUI IŠSAUGOTI (PROGEO) 

http://www.progeo.se 

TARPTAUTINĖ GEOMOKSLŲ SĄJUNGA (IUGS-GEM)  

IUGS 50 m. jubiliejaus proga skelbia konkursą. Plačiau: 
http://iugs.org/uploads/IUGS%20YES%20Essay%20Contest%202011%20Anniversary.doc 
IUGS http://iugs.org/ 
E-biuletenis Nr. 57 http://iugs.org/uploads/IUGS%20Bulletin%2057.pdf  
E-biuletenis Nr. 58 http://iugs.org/uploads/IUGS%20Bulletin%2058.pdf 



 

INQUA Peribaltic Working Group (WG)  

2011 m. birželio 12–17 d. Šiaurės Suomijoje ir Šiaurės Norvegijoje vyks INQUA Peribaltic darbo grupės 
lauko seminaras „Late Pleistocene Glacigenic Deposits from the Central Part of the Scandinavian Ice 
Sheet to Younger Dryas End Moraine Zone“. Tarptautinį seminarą organizuoja Suomijos geologijos 
tarnyba ir Oulu universitetas. 
Plačiau: http://www.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=881143/Peribaltic+Symp2011_1.+Circular.doc  

E-naujienlaikraštis: THE GEOLOGICAL SOCIETY 

Nr. 156: http://www.mynewsletterbuilder.com/email/newsletter/1410652095  

E-naujienlaikraštis: GEOETHICS NEWS 

http://tierra.rediris.es/Geoethics_Planetary_Protection/Newsletter/GeoethicsNews10June.pdf 

Klaipėdos pavyzdinė geoterminė jėgainė 

2010 metais Klaipėdos geoterminė jėgainė pagamino 120,5 tūkst. MWh,  iš jos 
geoterminės šilumos –  27,6 tūkst. MWh. 
Dėl geoterminės energijos naudojimo 2010 metais sutaupyta 3,3 mln. m3 dujų ir į aplinką 
neišmesta 6200 tonų CO2.   Plačiau http://www.geoterma.lt/  

Visagino atominės elektrinės naujienos 

Ekspertų nuomonės.  Plačiau: http://www.vae.lt/lt/pages/ekspertu_nuomones  

Žurnalas NATURE CLIMATE CHANGE 

http://www.nature.com/nclimate/marketing/index.html  

The Coastal Education & Research Foundation naujienlaikraštis 

http://cerf-jcr.com/newsletters/just-cerfing-newsletter-sept-2010.pdf  

Baltseaplan 

http://www.baltseaplan.eu/  

Geoturizmas 

http://www.geotourism.it/index.php  

Journal of Environmental Engineering and Landscape Management (VGTU žurnalas) 

Čyžienė J., Graniczny M., Kowalski Z., Piotrowski A., Satkūnas J, Wasowski J. Findings of Persistent 
Scatterer Interferometry (PSI) for Vilnius Area, Lithuania // Journal of Environmental Engineering 
and Landscape Management. – 2010. – Vol. 18, No. 4. – P. 259–270 
Straipsnis  http://www.jeelm.vgtu.lt/upload/environ_zurn/259-270-jeelm-2010-4-cyz.pdf  

GEO įdomybės 

Planuojama tirti po Gedimino kalnu esančius nacių bunkerius 
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/planuojama-tirti-po-gedimino-kalnu-esancius-naciu-bunkerius.d?id=39961055  

Neįmintos Vilniaus mįslės. Kreivasis miestas 
http://www.delfi.lt/news/daily/science/neimintos-vilniaus-misles-kreivasis-miestas.d?id=39704583 

Argentinoje aptikta skalūninių dujų 
http://www.ekonomika.lt/naujiena/argentinoje-aptikta-skaluniniu-duju-2529.html  

Netoli Folklando salų atrasta daugiau naftos 
http://www.ekonomika.lt/naujiena/netoli-folklando-salu-atrasta-daugiau-naftos-2367.html  

Mokslininkas: prasidėjo mažasis ledynmetis 
http://www.delfi.lt/news/daily/science/mokslininkas-prasidejo-mazasis-ledynmetis.d?id=40150991  

NASA užfiksuota Žemė: 2010-ųjų nuotraukos 
http://www.grynas.lt/gamta/nasa-uzfiksuota-zeme-2010-uju-nuotraukos.d?id=40256857  

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

 


