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Nepanaudotos geologijos verslo plėtros 
galimybės kietųjų naudingųjų iškasenų  

gavybos srityje

Dr. Ginutis Juozapavičius,UAB “GJ Magma”
Dr. Tatjana Kuzavinienė, UAB „GJ Magma“, VU

LIETUVOS KARJERŲ
ASOCIACIJA 

LIETUVOS DURPIŲ
ĮMONIŲ ASOCIACIJA 

LIETUVOS PRAMONINKŲ 
KONFEDERACIJA

SEMINARAS LIETUVOS GEOLOGŲ DIENOS PROGA, 2015-04-23

Lietuvoje kietųjų naudingųjų iškasenų tyrim ų paslaugas 
teikia 10 įmonių

Visos įmonės priskirtinos prie mažų arba labai mažų įmonių

Vidutinis darbuotojų skaičius asociacijoje esančiose įmonėse 11 darbuotojų, 
kitose įmonėse – 12. 
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Šios įmonės per 2012-2014 metrus išžvalgė 124 naujus 
arba praplėtė jau naudojamus telkinius
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Geologinės žvalgybos plotai apėmė 2,85 tūkst. ha 
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Valstybės naudingųjų iškasenų išteklių balansas per 
2012-2014 metus buvo padidintas 183,1 mln. m3 išteklių 
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Išžvalgytų išteklių kiekio santykis
2012-2014 m

Asociacijos įmonės
Kitos įmonės

GĮA įmonės išžvalgė 
beveik ¾ šių išteklių 

Daugiausiai Lietuvojesunaudojama ŽVYRO IR SMĖLIO IŠTEKLI Ų, todėl tarp
išžvalgytų naudingųjų iškasenų telkinių ryškiai dominuoja šie telkiniai.
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Išžvalgytų telkinių rūšių santykis

Žvyras ir smėlis

Dolomitas

Klintis

Molis cementui

Sapropelis

Durpės

134,0

13,1

12,9 4,1 1,3

17,7

Išžvalgytų išteklių kiekiai, 
mln. m3

Jiems tenka net 107 iš 124 objektų

Jų išžvalgyta 

134 mln. m3

Kitų rūšių naudingųjų iškasenų išteklių prieaugis 
apie 10 kartų mažesnis. Tai įprastinė situacija. 

Postūmis įvyko sapropelio tyrimų srityje, nes 
išžvalgyti 4 nauji telkiniai.
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Pateikti duomenys liudija, kad3
įmonės - GĮA asociacijos narės
išžvalgė didžiąją dalį visų šių
išteklių.

4,0; 87%

0,6; 13%

Išžvalgytų išteklių kiekis, 
tenkantis vienam darbuotojui, mln.m3

Asociacijos įmonėse

Kitose įmonėse

Įvertinus išžvalgytų išteklių kiekį su 
dirbančiųjų skaičiumi geologinėse 
įmonėse, užsiimančiose šiuo verslu, 

aptinkame, kad GĮA ĮMONĖMS 
priklausantis vienas darbuotojas per 
2012-2014 metus išžvalgė 4 tūkst.m3

išteklių, o NEASOCIJUOTŲ ĮMONIŲ 
darbuotojas –0,6 tūkst.m3

DARBO EFEKTYVUMO SANTYKIS BEVEIK 1/7

Lietuvos geologijos tarnyba 2015 metais parengė ir paskelbė Lietuvos 
kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių ir gavybos analizę 

„Gamtos  išteklių  tausojimo  ir  
apsaugos programos  tikslai  –

ĮGYVENDINTI  
NACIONALINIO SAUGUMO  

REIKALAVIMUS  siekiant  
užtikrinti  ilgalaik į racionalų

valstybės  funkcionavimui  svarbių 
nacionalinių  išteklių  

naudojimą,  jų  apsaugą, 
atkūrimą  ir  gausinimą,  

SUDARANT  SĄLYGAS  
DARNIAI ŪKIO PLĖTRAI.“

Teigiama, kad:
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Naudingųjų iškasenų telkinių žvalgyba, jų
parengimas naudojimui bei eksploatacija yra
vykdoma tiktai

PRIVAČIOS INICIATYVOS PAGRINDU .

Pateikiant visuomenei, Vyriausybei ir Seimui tokią
žinią, akivaizdu, kad geologine žvalgyba
užsiimančios įmonės gali bent 75 metus pailsėti
nuo darbų, o verslas tegul naudojasi tuo, kas jau
išžvalgyta.

Kodėl verslas Lietuvoje toks neįžvalgus, kad investuoja pinigus į naujų telkinių 
žvalgybą? 

Tačiau ar Lietuvos valstybei reikia ir toliau gausinti žemės gelmių išteklius, 

kai LGT pateiktoje Lietuvos kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių ir gavybos 

analizėje įrašyta, kad Lietuvos ūkiui VISŲ šiandien naudojamų 

naudingųjų iškasenų IŠTEKLIŲ detaliai išžvalgytuose telkiniuose 

PAKANKA DAUGIAU  NEI 100 METŲ?

politik ų priimami sprendimai ir j ų pagrindu valstybinių institucij ų 
darbuotojų sukuriami poįstatyminiai aktai bei jų TAIKYMO PRAKTIKA

Labiausiai tam įtakos turėjo miškų, žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo ir 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymai. 

NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ PRIEINAMUM Ą VISUOMENĖS NARIAMS 

APSPRENDŽIA
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LR MIŠK Ų ĮSTATYMAS:

Miško žemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomistik 
šiame įstatyme nustatytais išimtiniais atvejais:

„kai n ėra galimybės šių iškasenų eksploatuoti ne miško žemėje 
savivaldybės teritorijoje arba kai baigiamas eksploatuoti pradėtas 
naudoti telkinysar jo dalis, dėl kurių yra išduotas leidimas naudoti 

naudingąsias iškasenas.“

11 straipsnis, 4 dalis

naudingųjų iškasenų eksploatavimo teritorijoms formuoti, 

Sugretinus visus šiuos faktus, gauname, kad Lietuvos teritorijos 
ploto vienetas (1 km2 ar 1 ha),  esantis virš naudingųjų iškasenų 

telkinio,  yra 34 KARTUS VERTINGESNIS (BRANGESNIS) nei 
tokio pat ploto teritorija, kuri užimta vien tiktai mišku. 

Pagal Lietuvos Statistikos departamento duomenis, miškų ir žemės gelmių registrus 
žinoma, kad

32,3

1,3
66,4

Miškai

Detaliai išžvalgyti naudingųjų iškasenų telkiniai

Kiti

Lietuvos teritorijos naudmenų 
ploto pasiskirstymas 

apie 32,3 %Lietuvos 
teritorijos užima
MIŠKAI , 

detaliaidetaliai išžvalgytų
naudingųjų iškasenų
TELKINI Ų plotai

apima tiktai1,3 %

Naudingųjų iškasenų vertė 

visų miškų – 20 000  mln. Lt (5 797 mln. EUR)

Naudingųjų iškasenų vertė juose –

28 000 mln. Lt. (8 115 mln. EUR), 

visų miškų – 20 000  mln. Lt (5 797 mln. EUR)
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ATLIKUS vis ų Lietuvos žemės gelmių registre esančių detaliai 
išžvalgytų ir nenaudojamų telkini ų

PRIEINAMUMO NAUDOJIMUI VERTINIM Ą, 
gautas labai pesimistinis rezultatas. 

38501

24427
62845

2786

3497
1768

Miškas Saugomos teritorijos
Vietos savivaldos blokavimas Užstatyta
Teoriškai eksploatacija galima Siekiama LGT leidimo

Ištekliai, tūkst. kub. m

29%

18% 47%

2%
3%1%
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48835

211 8491

16556

Miškas Saugomos teritorijos

Vietos savivaldos blokavimas Siekiama LGT leidimo

66%

0.3% 12%
22%

Ištekliai, tūkst. kub. m

Ištekliai, tūkst. kub. m
58034

6952

344
3271196

Miškas Saugomos teritorijos
Užstatyta Teoriškai eksploatacija galima
Gautas LGT leidimas

84%

10%
0.5%5%0.3%
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86889

37324

Miškas Teoriškai eksploatacija galima

Ištekliai, tūkst. kub. m

70%

30%

19347

18492

17647

Miškas Saugomos teritorijos Teoriškai eksploatacija galima

Ištekliai, tūkst. kub. m

35%

33%

32%
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81425

480651

50745
62297

Miškas arba urbanizuotos teritorijos
Saugomos teritorijos
Miške, aukštapelkės
Teoriškai eksploatacija galima

Ištekliai, tūkst. kub. m

12.1%

71.2%

7.5%
9.2%

Taigi, miškų, saugomų teritorijų ir PAV 
įstatymų taikymas padarė itin 

reikšmingą poveikį Lietuvos ūkiui ir 
visuomenės gerovei, nes telkini ų 
įsisavinimo prieinamumas tapo 

sunkiai pasiekiamas
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Planuojamos teritorijos riba

Projektuojamų sklypų riba

Rokiškio rajono Šemetų II žvyro telkinys

viduryje 0,2 ha 
plote auga 

miškas

Rokiškio rajono Šemetų II žvyro telkinys
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Rokiškio rajono Šemetų II žvyro telkinys

NEPRIEINAMO PANAUDOTI ŽVYRO VERT Ė
Neprieinamas naudoti 

plotas, ha
Parandami 
ištekliai, m3 Kaina Lt/m3 Produkcijos vertė, 

mokečiai, Lt

4.1 1296648
Galimos pagaminti produkcijos vertė

Frakcionuotas žvirgždas, m3 363061 60 21 783 686
Frakcionuotas smėlis, m3 933587 10 9 335 866
Viso 31 119 552

Mokesčiai už žvyro išteklių naudojimą

4.1 1296648 1.12*1.377 1 999 742
Visa galima nauda iš prarasto 
žvyro iškasimo 33 119 294
Miško ir naudingųjų iškasenų 
santykinė vertė, kartais 4089

Miško ir jo išsaugojimui prarandamų žvyro išteklių 
verčių palyginimas Šemetų II telkinyje 

(kartu su apsauginiais šlaitais)
MIŠKO PLOTELIO MEDIENOS VERT Ė 

Miško plotas, ha Medienos tūris, m3 Kaina Lt/m3 Bendra medienos vertė, Lt

0.26 60 135 8 1002348 EUR

9 599 795 EUR
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Žemės sklypo riba

Detaliai išžvalgytas (vertinamas) plotas (55,7 ha)
Planuojamas naudoti plotas (41,16 ha)

Trakų rajono Aleksandriškių
žvyro telkinys 
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Kaip žinia, vandens telkinių apsaugos juostose bet kokie 
kasybos darbai yra draudžiami. 

Parengtoje duomenų bazėje 
www.geoportal.ltvisi naudojamuose  

karjeruose iškasti baseinai yra 
priskirti paviršiniams vandens 
telkiniams ir jiems nustatytos 

vandens apsaugos zonos ir juostos. 

Naudingųjų iškasenų kasėjai negali jaustis saugūs, netgi 

metų kasa išteklius ir moka mokesčius

Naudingųjų iškasenų kasėjai negali jaustis saugūs, netgi 
jeigu turi kasybos sklypą, žemės sklypą, sėkmingai daugelį 

metų kasa išteklius ir moka mokesčius

JURBARKO R. KALNĖNŲ ŽVYRO TELKINIO VANDENS BASEINŲ APSAUGOS ZONOS
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Projektuojant jau naudojamo telkinio naują plotą greta išeksploatuoto seniau apsemto
vandeniu karjeroKALNIŠKI Ų III telkinyje buvo nurodyta

atsižvelgti į tokių vandens baseinų 
apsaugos zonų ir juostų pločius

Nr. Žvyro telkinys
Plotas, 

ha
Ištekliai, 
tūkst. m3 Savivaldybė

Sąlyginė 
išteklių 
vieneto 
kaina, 

Lt

Prarasta, mln. Lt

Valstybės 
turto

Mokesčių 
už gamtos 
išteklius

Kompensacija 
už miško žemės 

pavertimą 
naudingųjų 
iškasenų 
teritorija

Viso

1 Baltromiškė (rytinis sklypas) 55.3 3012 Jonavos r. 6 18.072 4.638 0 22.7
2 Santaka 312.8 33044 Jonavos r. 6 198.264 50.888 6.3 255.4
3 Margis (I sklypas) 219.4 13580 Trakų r. 6 81.48 20.913 0 102.4
4 Zujūnai II sklypas 29.7 2923 Vilniaus r. 6 17.538 4.501 0.6 22.6
5 Zujūnai III 13.8 656 Vilniaus r. 6 3.936 1.010 0 4.9
6 Pašiliai 70.1 7522 Vilniaus r. 6 45.132 11.584 0.6 57.3
7 Greičiūniškės 15.5 1623 Vilniaus r. 6 9.738 2.499 0 12.2
8 Pagiriai-Kaišialakiai 8.1 890 Vilniaus r. 6 5.34 1.371 0.2 6.9
9 Kairiai 101.61 8334 Klaipėdos 6 50.004 12.834 2.0 64.9

Viso 826.3 71584 429.5 110.2 9.6 549.4

Investitorius į naudingųjų iškasenų 
žvalgybą ir gavybą BAUGINA PAV 

proceso neapibrėžtumas. 

Norminiai aktai leidžia savivaldybių taryboms stabdyti PAV procesą vien
tiktai pagal politinius motyvus dar programos pateikimo derinimui stadijoje.

SAVIVALDYBI Ų TARYBŲ POLITINIŲ SPRENDIMŲ, STABDANT PAV PROCESUS, KAINA

159,2 mln. EUR
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Aplinkosaugos, žemėtvarkos, miškų tarnybų ir
savivaldybių sprendimai įvairiuose naudingųjų
iškasenų telkinių parengimoįsisavinimui etapuose
padaro

- bei šių ribotų žemės gelmių išteklių praradimus

- nepaprastai didelę žalą
RACIONALIAM IŠTEKLI Ų NAUDOJIMUI

Žodį „REIKALINGAS “ geologai ir kasėjai 
supranta taip, kad t.y. žemės sklypas, kuris 

sudaro sąlygas ir galimybes pilnai ir saugiai 
iškasti visassuteiktame naudotis telkinyje

esančias naudingąsias iškasenas.

Žemės gelmių įstatyme yra pasakyta, kad „Žemės
sklypas, REIKALINGAS žemės gelmių ištekliams ar
ertmėms naudoti, perkamas, paimamas visuomenės
poreikiams ar išnuomojamasŽemės įstatymo, Žemės
nuomosįstatymo, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“

Tačiau žemėtvarkos tarnybos, tai suvokia visai kitaip.

Joms svarbu, kad būtų suteiktas tiktai toks plotas, kuris 
atitikt ų LGT suteikto kasybos sklypo plotą.

ŽEMĖS SKLYPAI
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Vegerių klinties telkinio dalies eksploatacijai Akmenės rajone žemėtvarkos tarnyba
nesutinka suformuoti erdvesnio žemės sklypo visiems ten esantiems ištekliams
iškasti.

VEGERIŲ KLINTIES TELKINIO DALIES SITUACIJOS PLANAS

Jei LGT leidimą gavusi įmonė nebus 
patriotiškai nusiteikusi ir nesibylinės, 

tai valstybė, o kartu ir
visuomenė patirs nuostolių
beveik už78 mln. Lt
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valstybė, o kartu ir visuomenė
patirs nuostolių beveik už22.6
mln.€ (78 mln. Lt )

Rengiant Šiaulių rajono Gilvyčių smėlio telkinio žemės gelmių naudojimo
planą šio rajono žemėtvarkos skyrius ir savivaldybės administracija niekaip neleidžia
perkelti lauko keliuk ų į žemės sklypo pakraštį
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Vilkaviškio rajono žemėtvarkos skyrius netgi nederina prašymo LGT, kad būtų
išduotas leidimas žvyro išteklių naudojimuiGRAUŽINI Ų II TELKINYJE , kadangi
būsimą karjerą kerta numatytas 4 m pločio pravažiavimasį žemės sklypus.......

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

PROCEDŪROS. 

NORINT GAUTI LEIDIM Ą naudoti žemės gelmių išteklius 
būtina atlikti -

Šiame procese valdininkų individualių nuomonių galia ir viršenybė prieš teisės aktus beribė.
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Tačiau užbaigti PAV procedūras organine
medžiaga prisotintuose ežeruoseNEĮMANOMA

Zarasų rajono savivaldybė priėmė sprendimą 
laikyti STRATEGINE KRYPTIMI 

gausių ežeruose susikaupusių 
sapropelio išteklių panaudojimą

Pagal planuojamos ūkinės veiklos PAV įstatymą
atranka atliekama

1. jei planuojama 
„Mineralinių ar 

organinių medžiagų 
GAVYBA IŠ jūrų, 

ežerų ar upių 
DUGNO“ 

2. ir kai planuojamas
„Ežerų VALYMAS ar jų VANDENS 

LYGIO REGULIAVIMAS 
(kai valomas ar reguliuojamas didesnis 

kaip 0,5 ha plotas)“

Pakanka pateikti AM aplinkos apsaugos agentūrai informaciją atrankai dėl 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tikslingumo.

nėra jokių apribojimų ežero ploto atžvilgiu bet kokio ploto ežero valymui pakanka atrankos
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1. aplinkos būklę

PAV proceso metu būtina įvertinti 

2. sapropelio gavybos 
poveikį jai. 

Vertingiausios sudėties organinis sapropelisAPTINKAMAS 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 ežeruosesu 
būdmainių augalų bendrijomis 

(buveinė Nr. 3130) ir ežeruose su 
menturdumblių bendrijomis

(buveinė Nr. 3140)  DRAUDŽIAMA: 
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Tačiau VERTA APTARTI nat ūrali ų buveinių ir laukin ės faunos bei floros apsaugos 
DIREKTYVOS TAIKYMO RIBAS . 

Pirmiausia, tokie ežeraituri b ūti įtraukti į Europos
Komisijai pateikti skirtus vietovi ų sąrašus, kurie
tvirtinami aplinkos ministroįsakymu

Kartu su informacija apie teritorijas,įtrauktasį vietovių
sąrašą (teritorijos žemėlapis, jos pavadinimas, ribos,
plotas ir kita),pateikiami skaičiavimai, kiek reik ės lėšų
šioms teritorijoms tvarkyti .

AR LIETUVA PAJ ĖGI SKIRTI L ĖŠŲ tūkstančiams eutrofinių ar distrofinių
EŽERŲ APSAUGOTI? 

AR BŪTINA juos visus apsaugoti įtraukiant Į NATŪRA 2000 SĄRAŠĄ?

Kol ežeras neįtrauktas į sąrašą ir n ėra sprendimo, teisės aktas nurodo,
kad

„JEIGU VIETOVĖ pagal mokslinius tyrimus atitinka šių
Nuostatų 2 punkte nurodytuspaukščių apsaugai svarbių
teritorijų kriterijus, tačiau DAR NĖRA SAUGOMA, joje
įsteigiama saugoma teritorija ir parenkama saugomos teritorijos
kategorija, geriausiai atitinkanti saugomų vertybių apsaugos ir
tvarkymo poreikius.“

Čia yra landa, kuria būtų 
galima pasinaudoti, nes čia 

nėra žodžio „buveinė“. gal būt Jūsų detaliai išžvalgytas 
distrofiniame ežere sapropelio

telkinys bus įtrauktas į artimiausią 
saugomų teritorijų sąrašą,

todėl REIKIA PALAUKTI AM 
SPRENDIMO.

Tačiau gamtos sergėtojai 
nusiteikę manyti kitaip: 
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Kartais Aplinkos apsaugos agentūrų darbuotojai priimdami sprendimus dėl galimybės
atidaryti karjerą vadovaujasi

Visiškai neaiškus yra Lietuvos geologijos tarnybos 
išduodamo neterminuotai veiklai žemės gelmių 

išteklių naudojimui leidimo STATUSAS.

AM vienas iš viceministrų 2014 
metų liepos mėnesį nurodo, kad 
norint gauti LGT leidimą turi būti 
galiojanti PAV išvada/sprendimas. 
Įmonė gali veiklą vystyti ir 

vykdyti bet kokias procedūras 
tol KOL GALIOJA SUTARTIS 

PRIE ŠIO LEIDIMO

Kitas viceministras 2014 metų 
gruodžio mėnesį liudija, kad LGT 
leidimas NESUTEIKIA TEIS ĖS 

pradėti žemės gelmių išteklių 
naudojimo plano rengimo, JEIGU 

PASIBAIGĖ PAV 
IŠVADOS/SPRENDIMO 
GALIOJIMO LAIKAS
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nuomonėms dėl žemės gelmių specialiojo plano 
organizatoriaus apibrėžimo, 

Susikirtus
Lietuvos 

geologijos 
tarnybos 

Valstybinės teritorijų 
planavimo ir statybos 

inspekcijos 

ir

abi institucijos už mūsų mokesčių 
mokėtojų pinigus pradėjo 

santykius aiškintis teisme. 

Teritorijų planavimo įstatyme yra įtvirtinta
konstitucijos nuostata, kadžemės gelmių ištekliai
yra išskirtin ė VALSTYB ĖS NUOSAVYBĖ

Ne visos savivaldybės su tuo sutinka, o Aplinkos ministerija jau
kelis mėnesius nesuranda formuluotės kaip nuneigti šią įstatymo
nuostatą.

„....  žemės gelmių naudojimo planų sprendiniai turi 
AUKŠTESNĘ TEISINĘ GALIĄ už savivaldybės lygmens ir 

vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų 
planavimo dokumentų sprendinius ir privalomai taikomi 

savivaldybėms rengiant, keičiant ar koreguojant savivaldybės 
lygmens ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus“. 
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NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ ŽVALGAMS SI ŪLOME APSIŠARVUOTI 
KANTRYBE, NES ŠUNS BALSAS Į DANGŲ NEINA

Norėtųsi, kad valstybinių institucijų teikiama 

informacija visuomenei, Vyriausybei ar 

Seimui atitiktų realią situaciją naudingųjų 

iškasenų įsisavinimo būklę

Visų problemų išvardinti viename pranešime neįmanoma

Dr.Ginutis Juozapavičius, UAB „GJ Magma“, tel. 868727526
Dr. Tatjana Kuzavinienė UAB „GJ Magma“, VU, mob. tel. 860048297

www.gjmagma.lt
gjmagma@gmail.com

Vaidevučio g.18, Vilnius

G

1992


