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Geologinis tyrimas

ATLIEKAMA TELKINIŲ 

PROGNOZĖ, PAIEŠKA, 

PARENGTINĖ IR 

DETALI ŽVALGYBA.

LGT prie AM aprobuoja tiktai 

detaliai išžvalgytų telkinių 

išteklius ir įtraukia juos į žemės 

gelmių išteklių registrą.

Poveikio aplinkai vertinimo procedūros

ATLIEKAMOS PAV 
PROCEDŪROS

Atsakingai institucijai – AAA 
priėmus išvadą/sprendimą, kad 
ūkinė veikla yra galima 
suinteresuotas asmuo/įmonė 
įgyja teisę gauti leidimą 
naudoti konkretaus naudingųjų 
iškasenų telkinio išteklius

Teritorijos planavimas

RENGIAMAS SPECIALUS 
PLANAS – ŽEMĖS GELMIŲ 
NAUDOJIMO PLANAS.

Projektuojami/ performuojami 
žemės sklypai naudingųjų 
iškasenų gavybai, 
nustatoma/pakeičiama pagrindinė 
žemės naudojimo paskirtis, 
suprojektuojama išteklių gavyba, 
iškasto karjero rekultivavimas ir 
rekultivuoto ploto žemės paskirties 
pakeitimas iš kitos (naudingųjų 
iškasenų teritorijos) į pritaikytą 
naudojimui po išteklių 
išeksploatavimo. 

ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIŲ ĮSISAVINIMO TEISEI ĮGYTI BŪTINI TRYS PAGRINDINIAI ETAPAI



GEOLOGINIO TYRIMO ETAPAS nekelia rimtų 

problemų, nes jis atliekamas pagal daugiau nei prieš 

25 metus LGT prie AM priimtas ir pasiteisinusias 

atskirų rūšių naudingųjų iškasenų tyrimo ir išteklių 

klasifikavimo rekomendacijas



Privačiose žemėse problemų nėra. 

Jų nebuvo ir iki NŽT direktorius patvirtino Žemės gelmių tyrimų, planuojamų atlikti 

valstybinėje žemėje, derinimo tvarkos aprašą. 

Derinant plotą (vietą) reikia pateikti planuojamų išgręžti gręžinių vietas. 

Ar tai gali bet kuris Lietuvos asmuo? 

Bet kokie tiesioginiai žemės gelmių 

TYRIMAI PRASIDEDA nuo darbų ploto 

suderinimo su žemės savininku. 

Iš pareiškėjo gali būti pareikalauta: 

- licencija, t.y. teisė atlikti tyrimus (nors teisės aktas vienodai taikomas ir neturintiems licencijų tirti)

-AAA sprendimas/išvada dėl PAV privalomo vertinimo (nors PAV įstatymas tyrimams tokios prievolės nenumato),

- derinimo su laikinu žemės nuomotoju ar žvejybos išteklių naudotoju (ežeruose), o kontaktinių 
duomenų nenurodo remdamasi asmens duomenų apsaugos įstatymu)

- nurodyti žemės naudojimo apribojimus. Jeigu tyrimų plotas pateks į upės apsaugos zoną, tai nebus galima
mechanine priemone privažiuoti arčiau kaip 25 m iki kranto, nors kasti žvyrą ir galima būtų (Specialiųjų žemės iš miško
naudojimo sąlygų įstatymo projekto 129 str. 14 dalis). Jeigu norėtumėte tirti durpes, tai tokie veiksmai nebeturėtų prasmės, nes
pagal pateiktą Specialiųjų žemės iš miško naudojimo sąlygų įstatymo projekto 133 str. 1 dalies formuluotę „Pelkėse ir
šaltinynuose draudžiama: 1) vykdyti teritorijos sausinimo darbus.“ Pasekmės - Lietuvoje turėtų būti likviduota Lietuvos
durpių pramonė.



Žemės gelmių įstatymo nuostatos taikomos tiktai  licencijas turinčioms 

geologinėms įmonėms.  

UAB „SENASIS EŽERĖLIS“, kuriame dirba tiktai

Šių tyrimų atlikimui nereikėjo nei tyrimų ploto derinti su NŽT, nei registruoti Žemės gelmių registre, o AAA vadovybė, užsakiusi tokius darbus, 

atrodo, netgi nežino, kad toks darbas yra nelegalus ir neteisėtas. Šiuo atveju vertėtų pasimokyti geologinėms įmonėms kaip nekreipiant dėmesio į 

teisės aktus veikti rinkoje. LGT buvo informuota apie tokią praktiką, tačiau atsako – jokio…..

AAA užsakymu atliko 25 Lietuvos ežerų sapropelio tiesioginius 

tyrimus, pateikė pasiūlymus šių ežerų išvalymui nuo vertingų žemės 

gelmių išteklių.

direktorius 

biologas
ir buhalterė, 

FAKTAI LIUDIJA, kad 



Esmingesni žemės gelmių išteklių įsisavinimo apribojimai kyla kasybos 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ETAPE.

PAV procese perdėtai

sureikšmintas ES  buveinių 

direktyvos kriterijus atitinkančių 

vietovių apsaugos statusas.

Buveinė 6270 – tai rūšių turtingi smilgynai. 

Tai užleista nenaudojama ariama žemė.



Buveinė 6120 – karbonatinių smėlynų smiltpievės

Buveinė 6510 – Šienaujamos mezofitų pievos

Buveinė 9050 – Žolių turtingi eglynai



Buveinė 9010 –

Vakarų taiga. 



AM yra IŠREIŠKUSI NUOMONĘ, kad tokioms

„inventorizuotoms buveinėms nenumatytas specialus apsaugos 

režimas – buveinės neįrašytos į Vietovių, atitinkančių gamtinių 

buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, skirtą 

pateikti Europos Komisijai, patvirtintą aplinkos ministro 2009 m. 

balandžio 22 d. įsakymu Nr. D1-210“. 

„INVENTORIZUOTŲ BUVEINIŲ APSAUGOS KLAUSIMAS NETURĖTŲ 

BŪTI VERTINAMAS, NES TAM NĖRA TEISINIO PAGRINDO“. 

Būtų nuostabu, kad atsakingos

už aplinkos apsaugą institucijos

– VSTT ir AAA įsiklausytų į

tokią AM poziciją.



Vertingiausios sudėties organinis sapropelis APTINKAMAS pelkių apsuptuose 

eutrofiniuose ir distrofiniuose ežeruose. Tokie ežerai atitinka Europinės

Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl

natūralių buveinių ir laukinės faunos

bei floros apsaugos 3, 4 ir 6 straipsnių

nuostatas.

Natūraliuose 
EUTROFINIUOSE ežeruose 

(buveinė Nr. 3150) 
DRAUDŽIAMA:

Natūraliuose DISTROFINIUOSE
ežeruose (buveinė Nr. 3160), mažai 

mineralizuotuose ežeruose su 
būdmainių augalų bendrijomis 

(buveinė Nr. 3130) ir ežeruose su 
menturdumblių bendrijomis

(buveinė Nr. 3140)  DRAUDŽIAMA: 



Vertingas organinio tipo sapropelis kitokio tipo ežere, nei eutrofinis ar 

distrofinis, nesusidaro.  

Todėl toks sapropelis NETURĖTŲ BŪTI 

LAIKOMAS NAUDINGĄJA IŠKASENA, 

nes jis neprieinamas gavybai. 



Tačiau VERTA APTARTI natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos 

DIREKTYVOS TAIKYMO RIBAS. 

Pirmiausia, tokie ežerai turi būti įtraukti į Europos

Komisijai pateikti skirtus vietovių sąrašus, kurie

tvirtinami aplinkos ministro įsakymu

Kartu su informacija apie teritorijas, įtrauktas į vietovių

sąrašą (teritorijos žemėlapis, jos pavadinimas, ribos,

plotas ir kita), pateikiami skaičiavimai, kiek reikės lėšų

šioms teritorijoms tvarkyti.

AR LIETUVA PAJĖGI SKIRTI LĖŠŲ tūkstančiams eutrofinių ar distrofinių

EŽERŲ APSAUGOTI? 

AR BŪTINA juos visus apsaugoti įtraukiant Į NATŪRA 2000 SĄRAŠĄ?



SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO PROJEKTAS (2018-03-15) 

98 straipsnis. Specialiosios žemės 

naudojimo sąlygos paviršiniuose 

vandens telkiniuose

Paviršiniuose vandens telkiniuose DRAUDŽIAMA:

8) reguliuoti (tvenkti (patvenkti) ir kitais būdais keisti

vandens lygį, gylį ir (arba) krantų liniją), upes ir ežerus,

išskyrus atvejus, kai:

..............................

e) eksploatuojami žemės gelmių išteklių

telkiniai ežeruose;

5) paviršinius vandens telkinius, išskyrus dirbtinius

vandens telkinius, paversti kitomis naudmenomis;

Esant tokioms to paties įstatymo to paties 

straipsnio nuostatoms, apie 3-5 milijardai 

Lietuvos ežeruose susikaupusios įvairios 

sudėties sapropelio išteklių lieka 

nepasiekiami naudojimui



Lietuvos verslininkai ir mokslininkai yra UŽPATENTAVĘ sapropelio 

nuvandeninimo sniego gaminimo patrankomis ir linijinį įterpimo į dirvą 

technologijas, kurios sudaro sąlygas dykumų smėlynuose sukurti tinkamus 

žemdirbystei plotus. 



Paskaičiuota, kad 20 žmonių įmonė, gaminanti sapropelio pagrindu 

dirvos meliorantus, gali sukurti dykumoje tokį žemės plotą, kuriame 

užaugintų produktų pakaktų išmaitinti apie 120 tūkst. žmonių. 

Tai tiesioginis kelias į iš Afrikos ar Artimųjų rytų į Europą pažabojimui!



Ypatingas dėmesys dabar teikiamas kraštovaizdžio tvarkymo planui, kurį patvirtino 

Aplinkos ministras. Pagal jį apie ¾ Lietuvos teritorijos keisti reljefą draudžiama. 

Aplinkos ministro įsakymu ūkinė veikla,

susijusi su reljefo performavimu yra

uždrausta daug didesniuose plotuose nei

įstatymais įteisintos saugomos teritorijos.



SUABSOLIUTINTA MIŠKO 

REIKŠMĖ. 



Kai atsakinga valstybinė 

institucija – AAA priima 

sprendimą/išvadą, kad ūkinė 

veikla yra galima, ne visada 

pasiseka ūkio subjektui gauti 

valstybinės žemės naudotojo 

sutikimą, kad Lietuvos 

geologijos tarnyba išduotų 

leidimą. 



Paskutinis etapas iki pradedant kasti žemės gelmių išteklius –

tai SPECIALAUS ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO PARENGIMAS.

Sprendimą dėl jo pradžios priima LGT, kai žemės savininkas arba naudotojas suteikia

leidimo turėtojui šio proceso planavimo organizatoriaus teises.

Čia vėl daugiausiai kliuvinių PATIRIAMA IŠ VĮ Valstybinių

miškų urėdija, kuri vadovaujasi vien miškų įstatymu, o ten nėra

tokia prievolė įrašyta.

Bendresnio pobūdžio įstatymai (Teritorijų planavimo) joms 

negalioja.

Šiose procedūrose daug neišnaikintų beprasmybių

susijusių su LGT dalyvavimu žemės gelmių

naudojimo planų rengime.



didesnis kaip 2 ha, nustatoma 100 m apsaugos zona, 

jeigu didesnis kaip 10 ha – 200 m, 

jeigu didesnis kaip 200 ha – 500 m. 

2017 metų vasario mėn. buvo pasiūlyta papildyti paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių

apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašą sekančiai: prie visų rekultivuotų į vandens telkinius karjerų –

Neracionalus valstybinių gamtos 

išteklių panaudojimas 

PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ 

APSAUGOS ZONOSE. 

Jeigu dirbtinis vandens telkinys yra 

Apsaugos zonų plotis lygus pagal šio Tvarkos aprašo II skyriaus nuostatas

tokiems paviršiniams vandens telkiniams nustatomų Apsaugos juostų pločiui





AM jau antri metai vis masto ir galiausiai 

sugalvojo, kad tokia nuostata taikytina 

tiktai tuo atveju, kai vandens telkinio 

plotas iškastame karjere bus mažesnis nei 

50 ha. 

Kuo skiriasi vandens telkinys, kurio plotas

49,5 ha nuo to, kurio plotas 50,5 ha?

Jei liks tokia nuostata, tai tokių puikių telkinių

kaip Kaune esantis Vilijampolės (Lampėdžių)

ežeras nebeatsirastų, o UAB „Dolomitas“

nebegalėtų įgyvendinti puikaus kraštovaizdžio

tvarkymo plano.



XXIII. NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ TELKINIAI

101. Išžvalgytuose naudingųjų iškasenų telkiniuose, kurių ištekliai patvirtinti, ir prie jų esančiuose perspektyviuose naudingųjų

iškasenų plotuose žemės savininkui, naudotojui draudžiama:

101.1. statyti gyvenamuosius namus, gamybinius statinius, įrenginius;

101.2. kasti naudingąsias iškasenas, išskyrus kasamas savo reikmėms.

102. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“

(Žin., 1991, Nr. 21-545; 1992, Nr. 3-40, Nr. 7-155, Nr. 11-278, Nr. 15-405; 1993, Nr. 5-83, Nr. 32-725; 1994, Nr. 7-100, Nr. 14-

229, Nr. 43-778; 1995, Nr. 39-965, Nr. 50-1226, Nr. 59-1465, Nr. 85-1916, Nr. 103-2299) perspektyviuose naudingųjų iškasenų

plotuose sklypai gali būti grąžinami ribotam tiksliniam naudojimui, jeigu su tuo sutinka asmuo, kuriam grąžinama žemė.

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOS
(patvirtintos LRV nutarimu dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo 1992 m. gegužės 12 d. Nr. 343 

(aktuali redakcija 2018-08-22))

109 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos žemės gelmių išteklių telkiniuose

1. Šiame straipsnyje nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos aprobuotų atviru kasybos būdu (nuo žemės

paviršiaus karjerais) išgaunamų žemės gelmių išteklių telkiniuose, išskyrus atvejus, kai šie telkiniai patenka į valstybinius

parkus, draustinius ar rezervatus.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose žemės gelmių išteklių telkiniuose draudžiama:

1) statyti statinius, įrengti įrenginius, tiesti inžinerinius tinklus (išskyrus statinius, įrenginius ar inžinerinius tinklus, skirtus šių

telkinių eksploatavimui);

2) įveisti mišką ar sodą;

3) įrengti dirbtinius vandens telkinius ir mažuosius karjerus;

4) keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdą (būdus), išskyrus pakeitimą į kitos paskirties

žemės naudingųjų iškasenų teritorijų naudojimo būdą.

SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO PROJEKTAS (2018-03-15) 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6A212126E9E4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.13CD158D54EB
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D12546EEF4D1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.23CAE1B06E34
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C46C323F658B
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AB2F6A2947BE
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8AC02130A485
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FFFBB1C19544
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.89546B531F4F
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0C95E3A89D87
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.493D3C3DF16E
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2BD644FCDBE3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4F4B4E54B9FB
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E0AB827AEA6F
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BBC256CA1516


ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDŲ TURINIO APRAŠAS
patvirtinta LR ŽŪM ir LR AM 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40

(LR ŽŪM ir LR AM 2013 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 3D-830/D1-920 redakcija)

V. Kitos paskirties žemė

25. Naudingųjų iškasenų teritorijos

Žemės sklypai, skirti naudingųjų iškasenų 

gavybai ir kasybai atviruose kasiniuose 

(karjeruose), požeminiuose kasiniuose 

(šachtose) ir gręžiniuose, taip pat joms 

sandėliuoti.



REKULTIVACIJA TELKINIUOSE, KURIŲ DOKUMENTACIJA DĖL 

ĮSISAVINIMO SUTVARKYTA IKI 2014 METŲ

Vadovaujantis šiuo metu galiojančiu TP ĮSTATYMO 17 straipsniu: 4. DETALIEJI PLANAI NERENGIAMI:

„1) neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose. Tokiose teritorijose, vadovaujantis bendraisiais

planais ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentais, pagal poreikį rengiami žemėtvarkos planavimo dokumentai

(specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentai arba žemės valdos projektai), miškotvarkos projektai,

žemės gelmių naudojimo planai ar kiti specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, kurie nustato viešųjų ir privačių

subjektų ūkinės veiklos galimybes;

........

6) neurbanizuotose teritorijose, kuriose numatomas žemės ūkio veiklos plėtojimas.“

Vadovaujantis ŽEMĖS ĮSTATYMO 40 straipsniu Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai rengiami

šiais atvejais:

„1) kai pagal detaliojo plano, numatančio tik žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principus, nustatytus

teritorijos naudojimo reglamentus suformuojami nauji žemės sklypai arba pertvarkomos esamų žemės sklypų ribos

vadovaujantis detaliajame plane numatytais žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principais ir nustatoma ar

keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas;

2) kai keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas, jeigu tai neprieštarauja savivaldybės ar jos

dalies bendrajam planui, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai žemės naudojimo paskirtis gali būti keičiama

nerengiant žemėtvarkos planavimo dokumentų;“



Vadovaujantis galiojančių ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTŲ

TAISYKLIŲ 72 punktu:

„72. Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo arba savivaldybės

administracijos direktoriaus sprendime dėl Projekto patvirtinimo nurodoma:

72.1. organizatorius ir iniciatorius (jeigu organizatorius ir iniciatorius nesutampa);

72.2. Projekto pavadinimas;

72.3. Projekto rengėjas;

72.4. į Projekto teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai ar valstybinės ar savivaldybių žemės patikėtiniai ir

naudotojai, šių žemės sklypų plotai;

72.5. prieš Projekto rengimą planuojamos teritorijos žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, žemės

sklypo naudojimo būdas (-ai) ir pagal Projektą naujai suformuotų žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo

paskirtis, žemės sklypo naudojimo būdas (-ai);

72.6. kitai paskirčiai (naudingųjų iškasenų teritorijos) suformuoto žemės sklypo

pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, žemės sklypo naudojimo būdas (-ai),

pagal kuriuos numatoma naudoti šį žemės sklypą, baigus jame vykdyti

naudingųjų iškasenų kasybą;“



Taigi galiojantis teisinis reglamentavimas nurodo, KAD KAI YRA NUSTATOMA ŽEMĖS NAUDOJIMO 

PASKIRTIS KITAI PASKIRČIAI (NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ TERITORIJAI), tai turi būti numatyta ir 

pagrindinė naudojimo paskirtis, baigus vykdyti naudingųjų iškasenų gavybą

TAČIAU DP iki 2014 metų to nėra. 

REKULTIVACIJA NEGALIMA, nes DP nerengiami, 

o žemės sklypų pertvarkymo projektai neleidžiami



Dr. Ginutis Juozapavičius  

Dr. Tatjana Kuzavinienė
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