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LEIDIMŲ IŠDAVIMAS
LEIDIMAI NAUDOTI ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIUS IR ERTMES
Birželio mėnesį išduoti du leidimai:
Uždaroji akcinė bendrovė „Wienerberger statybinė keramika“,
Uždaroji akcinė bendrovė „KELJERAS“.
LEIDIMAI TIRTI ŽEMĖS GELMES
Birželio mėnesį turinčių leidimus tirti įmonių sąraše – 111 įmonių.

ŽEMĖS GELMIŲ REGISTRAS
ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIAI
Birželio mėnesį patvirtinti patvirtinti 5 telkinių ištekliai:
Širvintų r. Liaukiškių žvyro telkinio naujo ploto ištekliai,
Klaipėdos r. Pozingių smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto ištekliai,
Utenos r. Kiauliupio žvyro ir smėlio telkinio II sklypo naujo ploto ištekliai,
Vilniaus r. Kryžiškių smėlio ir žvyro telkinio ištekliai,
Šilutės r. Gaidelių smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto ištekliai.
ŽEMĖS GELMIŲ TYRIMAI
Birželio mėnesį registruotas 31 žemės gelmių tyrimas.

UŽBAIGTI DARBAI
Baigta ataskaita „Prekvartero geologinis kartografavimas M 1:50 000 Pagėgių plote “ (atsakingas
vykdytojas J. Bitinas).
Patikslinta prekvartero nuosėdinės storymės viršutinės dalies geologinė sandara, išanalizuoti, susisteminti ir
apibendrinti anksčiau vykdytų prekvartero geologinių ir geofizinių tyrimų duomenys. Galutinis darbo
rezultatas – prekvartero geologinio žemėlapio M 1:50 000 sudarymas ir įskaitmeninimas. Parengti pagalbiniai
pokvartero paviršiaus reljefo tektoniniai, neotektoniniai, struktūriniai žemėlapiai, geologiniai pjūviai ir
aiškinamasis raštas. Detalius šio ploto tyrimus pradėjo J. Dalinkevičius. Labai svarbus Lietuvai ir Pagėgių
plotui – atraminis struktūrinis Stoniškių-1 gręžinys (išgręžtas 1950–1953 m.), kuriame pirmą kartą buvo aptikta
apatiniojo devono molio ir smiltainio storymė, atrastas unikalus silūro uolienų klodas (iki 800 m Vakarų
Lietuvoje), sudarytas iš graptolitinio skalūno.

GEO AKTUALIJOS
Parengtą LGT metinę ataskaitą „Lietuvos geologijos tarnybos 2010 metų veiklos rezultatai...“ rasite
LGT tinklaalpyje adresu http://www.lgt.lt/uploads/1309777832_Lgt_2010_veiklos_rezultatai.pdf
Lietuvos geologijos tarnyba, nuo 2011 m. gegužės, kiekvieno mėnesio pirmą dešimtadienį internetiniame
tinklalapyje www.lgt.lt talpina informaciją apie gruntinio vandens lygio svyravimus.
Plačiau http://www.lgt.lt/index.php?page=56
Birželio 2–3 d. buvo organizuota edukacinė išvyka–seminaras Molėtų rajono mokytojams ir švietimo
centro darbuotojams „Paskutinio apledėjimo riba ir senasis Medininkų ledlaikio kalvynas nuo
Vilniaus iki Dieveniškių“. Dalyvavo Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas J. Satkūnas,
Inžinerinės geologijos skyriaus Kvartero geologijos ir procesų poskyrio vyr. geologė A. Grigienė.
Birželio 21–22 d. Plateliuose (Žemaitijos nacionalinis parkas) vyko projekto Geologinės aplinkos
monitoringo pajėgumų stiprinimas“ Nr. VP3-1.4-AM-07-V-01-009 veiklų viešinimo renginys
„Geologinės aplinkos monitoringo plėtra – platesnis rezultatų panaudojimas“. Renginys skirtas

geologinės aplinkos monitoringo viešinimui, rezultatų naudotojų tikslinių grupių kūrimui, platesnio
rezultatų panaudojimo sričių identifikavimui ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtrai.
Plačiau http://www.lgt.lt/uploads/1309778696_Geologines_aplinkos_monitoringas-gidas.pdf

KITOS NAUJIENOS
NAFTOS KAINOS
Pagal OPEC sekretoriato skaičiavimus žaliavinės naftos kaina (2011-07-01) siekė 106,50 JAV dolerių už
barelį (2011-06-30 – 107,50 JAV dolerių už barelį) http://www.opec.org.

APLINKOS MINISTERIJA
Ženevoje ministras patvirtino griežtą Lietuvos poziciją dėl planuojamų atominių elektrinių
Baltarusijoje ir Kaliningrado srityje. Plačiau http://www.am.lt/VI/index.php#a/10921
http://www.am.lt

34th International Geological Congress (IGC): AUSTRALIA 2012
https://mymail.ezemsgs.com/download/files/08781/1357284/34IGC%20Second%20Circular.pdf

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/
IUGS-GEM http://iugs-gem.org
E-newsletter 63 http://iugs.org/uploads/E-Bulletin%20No.%2063%20June%202011.pdf

E-naujienlaikraštis: THE GEOLOGICAL SOCIETY
Nr. 167: http://www.mynewsletterbuilder.com/email/newsletter/1410907805

One Geology
One Geology newsletter http://iugs.org/uploads/OneGeology_Newsletter_Issue_12.pdf

Baltseaplan
http://www.baltseaplan.eu/

Visagino atominės elektrinės naujienos
Informacinis leidinys Nr. 12 http://www.vae.lt/files/nucleus_nr_12.pdf

NAUJI LEIDINIAI
Akademikas Vytautas Gudelis = Academician Vytautas Gudelis / sudarytojas ir mokslinis redaktorius Grigelis A.;
Lietuvos mokslų akademija, Klaipėdos universitetas. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011. – 367, [1] p.:
iliustr. – Santr. angl.
Algimantas Grigelis: bibliografijos rodyklė / sudarė: Juodėnienė V., Malinauskaitė D., Railienė B.; ats. red.
Pukėnienė R.; Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos
institutas. – Vilnius: UAB „Utenos Indra“, 2011. – 317, [3] p.: iliustr. – Santr. angl.
Gudelis V. Lietuvos pajūrio žvejų marinistikos įvardai = Heritage of Marine Toponyms Used by Lithuanian Coast
Fishers. – Vilnius: UAB „Utenos Indra“, 2006. – 109, [1] p.: iliustr. – Santr. angl.
Leonora Živilė Gelumbauskaitė: bibliografijos rodyklė / sudarė Dagienė S.; ats. red. Pukėnienė R.; Lietuvos
mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas. – Vilnius:
UAB „Utenos Indra“, 2011. – 94, [2] p.: iliustr.
Valstybė žmogaus širdyje: tautos ir valstybės atskirtis: [straipsnių rinkinys] / Lietuvos kultūros politikos
institutas; sudarė Staponkus V. – Vilnius: Kultūra, 2011. – 270, [2] p.: iliustr.

Leidinius galite rasti LGT Publikuotų leidinių informaciniame fonde, 208 kab.
Norintys paskelbti informaciją GEO naujienose rašykite el. adresu: indre.virbickiene@lgt.lt

