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Geologai, kasybos proceso projektuotojai ir

naudingųjų iškasenų kasėjai vadovaujasi šiais

principais:

1.Pagal LR Konstituciją Žemės

gelmės yra vienintelis gamtos

išteklius, kuris nuosavybės

teise priklauso tiktai valstybei.



2. Naudingųjų iškasenų telkiniai yra unikalūs gamtos

objektai, kuriuose vertingojo komponento

koncentracija šimtus ir tūkstančius kartų viršija jo

vidutinį kiekį Žemės gelmėse.



3. Naudingųjų iškasenų telkiniai susiformuoja tiktai

esant itin palankiomis geologinėmis sąlygomis.



4. Naudingųjų iškasenų ištekliai yra riboti ir baigtiniai.



5. Svarbiausias žemės gelmių išteklių apsaugos

principas, įtvirtintas Žemės gelmių įstatyme, yra žemės

gelmių išteklių racionalus naudojimas.



6. Naudoti galima tiktai detaliai išžvalgytų naudingųjų

iškasenų telkinių išteklius, gavus LGT leidimą.



7. Leidimas naudoti žemės gelmių išteklius bei ertmes

suteikia teisę leidime nustatytą laikotarpį išteklių

naudojimo sutartyje nurodytame plote arba suteiktame

kasybos sklype ir nustatytomis sąlygomis naudoti

nurodytų rūšių žemės gelmių išteklius ar ertmes.



8. Naudoti žemės gelmių išteklius galima tik pagal 

žemės gelmių naudojimo planą



9. Kasybos sklypas – žvalgybos metu ištirta žemės

gelmių dalis, apimanti nustatyta tvarka patvirtintą

naudingųjų iškasenų išteklių kiekį ir naudotojui

suteikiamą telkinio (arba jo dalies) plotą.



Menamos, tačiau itin skaudžios, kasybos pramonės 

problemos:

AAD specialistai remiasi mokesčio už valstybinius 

gamtos išteklius įstatymo nuostata: 

„Už nedeklaruotą ar deklaruotą mažesnį negu

išgautas gamtos išteklių kiekį ir (ar) be leidimo

išgautą gamtos išteklių kiekį taikomas 10 kartų

didesnis mokesčio tarifas.“



Žemės gelmių 

išteklių 

naudojimo 

planas 

(Specialusis TP 

dokumentas)

Detali 

telkinio 

žvalgyba

išteklių 

apskaičiavimo 

planas



Informacija apie naudingąjį klodą gaunama tiktai taškuose/gręžiniuose:



Apskaičiuoti naudingojo klodo tūrį (išteklius) galima tiktai 

pagal plokštumas tarp gręžinių:



Tokius išteklius aprobuoja LGT ir įtraukia juos į Žemės 

gelmių išteklių registrą



LGT suteikia kasybos sklypą pagal išteklių apskaičiavimo 

kontūrą, kuris patenka į galimą disponuoti žemės sklypą:



Gamtoje plokštumų nebūna. Kasybos metu atidengiamas 

realus kontaktas tarp naudingojo klodo kraigo ir aslos:



Pagal markšeiderinių darbų taisykles yra atskirai skaičiuojami naudingojo sluoksnio išteklių

plotai ir kiekiai, išgauti apskaitomuoju laikotarpiu kasybos sklype, karjero šlaituose už

kasybos sklypo bei už išteklių apskaičiavimo kontūro ribų, lokaliuose karjero pado

pažemėjimuose, nenustatytuose telkinio detalios žvalgybos metu.

Karjero šlaituose ir dugne išgautas papildomas naudingosios iškasenos kiekis 

apskaitomas kaip telkinio išteklių prieaugis.



Vadovaujantis racionalaus išteklių panaudojimo principu, karjero šlaitų 

formavimas, priklausomai nuo žemės ir kasybos sklypo ribų padėties, 

galimas į išorę arba vidų nuo išteklių apskaičiavimo kontūro.



Kai vieną naudingųjų iškasenų telkinį įgyja teisę eksploatuoti 

du kasėjai kasybos sklypų sandūroje susidaro ši situacija:



LGT visada nurodo kasybos sklypų sandūroje išvengti išteklių

nuostolių, t.y. šlaitų neturi likti. AAD kontrolieriai tokius veiksmus

vertina kaip kasybą be leidimo. Siekiant išvengti baudų iškasti

karjerai atrodytų sekančiai:



Tačiau racionalus baigtinio kiekio išteklių gavybos principas, kurį 

nurodo ir LGT, būtų priešingas, išvengiant nuostolių kasybos sklypo 

sandūrose:



Projekto sprendinių, kurie suderinti su AAA ir patvirtinti

LGT, AAD kontrolieriai nepripažįsta ir skaičiuoja

šimtatūkstantines baudas už kasybą be leidimo. Vykdydami

darbus pagal legalų ir vienintelį teisėtą dokumentą – išteklių

naudojimo planą/projektą, kasėjai tampa nusikaltėliais ir

yra baudžiami už tai, kad išgauna visus telkinyje esančius

išteklius.





Pastaruoju metu racionalaus išteklių naudojimo galimybių

nebeįmanoma pasiekti jeigu tektų pakeisti netgi ištiesintos

vagos upelių būklę

(prieš porą metų tai 

dar buvo įmanoma, 

nors teisės aktai ir 

nepasikeitė).



Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XXVIII skyriaus 

nuostatos apibrėžia galimus veiksmus vandens telkinių apsaugos 

juostose ir zonose sekančiai:

„124. Pagal specialiąsias vandens telkinių naudojimo sąlygas

draudžiama:

124.1. reguliuoti natūralias upes ir keisti jų vagą bei ežerų

natūralų vandens lygį;

124.3. tvenkti upes, atstatyti buvusias užtvankas, kitus

hidrotechninius statinius, vykdyti upių vagose valymo, krantų

tvirtinimo ir kitus darbus be Aplinkos apsaugos ministerijos

leidimo;“









Sunku yra panaikinti net natūroje nesamos upės vagą. Upės padėtis 

jau kelis kartus patikrinta natūroje, nustatyta, kad upės nėra, bet AAA 

specialistai vis tiek nepriima sprendimo išregistruoti upę...

Raštas nagrinėjamas nuo 2018 m. gruodžio mėn...



Lietuvoje tapo nebeįmanoma naudoti žemės gelmių išteklius

valstybinio miško plotuose, kad ir atlikus PAV procedūras ir AAA

priėmus sprendimą, kad ūkinė veikla yra galima. VMU, apeliuodama

į savo įmonės įstatus, mano, kad LRV nutarimo Nr. 1242 25.1.1.

punktas netaikytinas.

Ji nederina prašymų leidimui 

gauti, nors kaip valstybinės žemės 

naudotojas tą privalo daryti. 

Nesuteikia žemės gelmių išteklių 

plano organizatoriaus teisių, nors 

tai numatyta Žemės gelmių 

įstatyme.

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=497a0930c05011e688d0ed775a2e782a


Sau Valstybinių miškų urėdija leidžia organizuoti naudojimo plano 

rengimą......



Pagal galiojusį iki 2019-09-30 d. Naudingųjų iškasenų išteklių naudojimo

kontrolės tvarkos aprašą kasybos proceso karjeruose kontrolė buvo

pavesta už Žemės gelmių išteklių apskaitą atsakingai institucijai -

Lietuvos geologijos tarnybai prie AM.

Nepakeitus minėto teisės akto nuostatų, 

AAD 2018-2019 metais veiklos 

karjeruose kontrolę savavališkai 

išplėtė.



Perėmus šiai institucijai iš LGT veiklos

karjeruose kontrolę, privalo joje dirbti tinkamos

kvalifikacijos specialistai, t.y. universitetinį

geologijos magistro išsilavinimą

turintys ir ne mažesnę kaip 3 metų

darbo patirtį kietųjų naudingųjų iškasenų

žvalgybos bei projektavimo srityje.



Aiškumo dėlei ASOCIACIJA SIŪLO AM papildyti Žemės 

gelmių naudojimo planų rengimo taisykles šiais intarpais:

23.1. kasybos sąlygos. Geologinės dalies duomenų pagrindu apibūdinami ir analizuojami

telkinio paviršiaus, infrastruktūros ir kiti ypatumai, galintys daryti įtaką projektiniams

sprendiniams (reljefas, keliai, planuojamo naudoti ploto sąsaja su gretimais kasybos

sklypais ir galimybės apjungti iškasamus karjerus į vieną visumą, .....

23.2. išgaunamieji telkinio ištekliai. Apskaičiuojami naudingosios iškasenos nuostoliai masyve

(paliekami ištekliai šlaituose, bermose, asloje, neparankiuose gavybai plotuose, apsauginėse juostose ir

kt.), bei atskirti nuo masyvo naudingosios iškasenos nuostoliai (ištekliai, nukasami su dangos ar bergždo

sluoksniais bei prarandami transportuojant naudingąją iškaseną) <<bei išgaunamųjų išteklių kiekio

prieaugis karjero šlaituose, kai jie, nepažeidžiant gretimų žemės sklypų ribos, yra formuojami į

išorę nuo skirtų naudoti aprobuotų išteklių kontūro ir kt.>> ..... <<Nurodoma, jog ištekliai turi

būti naudojami racionaliai ir tausojančiai, todėl išteklių naudotojas skirtame naudoti plote turi

teisę (gali) kasti pagal naudingojo sluoksnio natūralų (gamtinį) slūgsojimo kontaktą plotuose,

kuriuose jis nenustatytas detalios žvalgybos gręžiniais arba faktiniai kasybos ir gręžimo duomenys

nesutampa, o taip pat plotuose, jeigu dėl pasikeitusių objektyvių sąlygų pagal žvalgybos gręžinių

duomenis yra galimi kiti naudingojo klodo slūgsojimo kontaktų sprendiniai.>>



2015 metais gauti duomenys apie  nelegaliais karjerais pažeistas žemes, apie 

mažuosiuose karjeruose viršytus iškasimo kiekius yra užmiršti. 

AM turi informaciją, kad

tais metais vietoj 547

mažųjų karjerų, kurių

sąrašus pateikė regionų

AAD, buvo fiksuota 614.

Be to, buvo identifikuoti

2686 nelegalūs didesni

nei 0,3 ha karjerai.

4.1 pav. Paveiktų kasybos darbais objektų pasiskirstymas pagal kiekį
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Visuose mažuosiuose karjeruose iki 2015 metų iškasta 3025,9 tūkst.m3 naudingųjų iškasenų. 

Tai apie 1/3 metinės žvyro ir smėlio gavybos pramoniniuose karjeruose. 

Klaipėdos rajono teritorijoje

iškasta beveik ketvirtadalis

viso kiekio. Čia aptiktas

vienas mažasis karjeras, kuris

išsiplėtė iki 5,08 ha ir jame

iškasta 679 tūkst.m3 žvyro.

4.31 pav. Mažųju karjerų užimamų plotų kaitos histograma
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Didžiuliai kiekiai

naudingųjų iškasenų

iškasta:

Rokiškio, Kelmės

(daugiau nei po 200

tūkst.m3),

Prienų, Radviliškio

(daugiau nei po 100

tūkst.m3) rajonuose.

4.32 pav. Iškastų naudingųjų iškasenų kiekių mažuosiose karjeruose kaitos 

histograma
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Tūris, tūkst. kub. m

Šie kasėjai netgi nemoka mokesčių valstybei ir jų niekas 

netramdo. Neteko girdėti ar buvo tikrinami 2686  žemės sklypų 

savininkai, išsikasę nelegalius karjerus.
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