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ANTROPOGENINĖS APLINKOS ELEMENTAI

6. Žemė – Lietuvos Respublikosžemės paviršiuje
esantyssausumos plotai, paviršiniai vidaus ir teritoriniai
vandenys.

LR ŽEM ĖS ĮSTATYMAS 
2 straipsnis
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LR ŽEM ĖS ĮSTATYMAS 

10. Žemės naudmenos– žemės plotai, kurie nuo kitų
žemės plotų skiriasi jiems būdingomis gamtinėmis
savybėmis arbaūkinio naudojimo ypatumais

LRS, aktuali redakcija 2014-07-312 straipsnis

LR ŽEM ĖS GELMI Ų ĮSTATYMAS 

9. Žemės gelmės – žemės plutos (litosferos) dalis,
pradedant podirvio uolienų paviršiumi sausumoje ir
dugno nuosėdų paviršiumi vidaus vandenyse,
kontinentiniame šelfe ir ekonominėje zonoje Baltijos
jūroje.

LRS, aktuali redakcija 2014-06-27
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LR ŽEM ĖS GELMI Ų ĮSTATYMAS 

13. Žemės gelmių ištekliai – gamtos išteklių dalis,
apimanti žemės gelmių sandaros ir sudėties elementus –
kietus kūnus, skysčius, dujas ar energetinius laukus,
kuriuosžmogus gali naudoti ir kurių kiekis ar kokybė dėl
to keičiasi.

Lietuvos ūkio subjektai, siekdami teisės naudotiLietuvos 
valstybei išimtine nuosavybės teise priklausančius žemės 

gelmių išteklius, privalo:
1. detaliai išžvalgyti norimą naudoti telkinį, 

jo išteklius aprobuoti Lietuvos geologijos tarnyboje

,,1. Visų rūšių žemės gelmių tyrimai turi būti registruojami Lietuvos geologijos tarnyboje
jos nustatyta tvarka, išskyrus netiesioginius tyrimus, atliekamus ne valstybės lėšomis.

2. Registruojamų žemės gelmių tyrimų vieta arba plotas turi būti suderinti su žemės
savininkais ir naudotojaisįstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.<...>”

LR Žemės Gelmių įstatymas. Trečiasis skirsnis. Žemės gelmių tyrimas. 7 straipsnis. Žemės gelmių tyrimų registravimas

SVARBU!
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Naudingųjų iškasenų išteklių riba (kontūras) - IŠTIRT Ų
gamtinių mineralinių MEDŽIAG Ų SANKAUPŲ, galinčių
turėti arba turinčių ekonominę vertę nustatytasPLOTAS ir
įregistruotas LGT Žemės gelmių registre.

LR Kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių klasifikacija, LGT direktoriaus 1999-09-17 įsakymas Nr. 39
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LR ŽEM ĖS GELMI Ų ĮSTATYMAS 

„1. Lietuvos Respublikosžemės gelmių išteklius ir ertmes,
išskyrus žemės gelmių šiluminę energiją, tradicinius ir
išsklaidytuosius angliavandenilius, GALI NAUDOTI
juridiniai ir fiziniai asmenys ir šių asmenų grupės,
veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis,gavę Lietuvos
geologijos tarnybosišduotą LEIDIM Ą IR SUDARĘ SU JA
išteklių ar ertmių naudojimoSUTARTĮ.“

12 straipsnis.

LR ŽEM ĖS GELMI Ų ĮSTATYMAS 

„4. Leidimas naudoti žemės
gelmių išteklius bei ertmes
suteikia teisę leidime
nustatytą laikotarpį išteklių
ar ertmių naudojimo
sutartyje nurodytame plote
arba suteiktame kasybos
sklype ir nustatytomis
sąlygomis naudoti nurodytų
rūšių žemės gelmių išteklius
ar ertmes.“

12 straipsnis.
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PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

PROCEDŪROS. 

NORINT GAUTI LEIDIM Ą naudoti žemės gelmių
ištekliussekantis žingsnis, kurį būtinaatlikti -

7 straipsnis. 
7. <...>ATRANKOS IŠVADA dėl 

poveikio aplinkai vertinimo 
GALIOJA  3 METUS nuo atrankos 
išvados viešo paskelbimo dienos.<...>

LR PLANUOJAMOS ŪKIN ĖS VEIKLOS POVEIKIO 
APLINKAI VERTINIMO ĮSTATYMAS
II. Skyrius. 

10 straipsnis.
8. Atsakingos institucijos 

PRIIMTAS TEIGIAMAS 
SPRENDIMAS GALIOJA  

5 METUS nuo jo priėmimo dienos. 



2015-05-14

8

LR PLANUOJAMOS ŪKIN ĖS VEIKLOS 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ĮSTATYMAS

3 straipsnis.
4. Planuojamai ūkinei veiklai, kuriai
privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą
ar atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo,

ūkinės veiklos LEIDIMAS GALI B ŪTI
IŠDUOTAS, JEIGU YRA GALIOJANTIS
atsakingos institucijos teigiamassprendimas
dėl planuojamosūkinės veiklos galimybių ar
atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo
išvados, kad neprivaloma atlikti poveikio
aplinkai vertinimą.

KREIPTIS DĖL 
LEIDIMO 3-5 met ų 

laikotarpyje 

Užbaigus poveikio aplinkai vertinimo procedūras ir gavus 
atsakingos institucijos –AM AAA SPRENDIM Ą/IŠVADĄ, 

ūkio subjektas turi pateikti prašymą Lietuvos 
geologijos tarnybai, kuris turi būti suderintas ir 
su žemės savininkais, kurių žemėse yra detaliai 

išžvalgytas naudingųjų iškasenų telkinys. 

kad ūkinė veikla yra galima, 
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Žemės savininkai derindami plotus pateikia sutikimą, kad jų žemėje būtų įrengti karjerai 
naudingųjų iškasenų gavybai (valstybinėje žemėje savininko sutikimą teikia Nacionalinės 

žemės tarnybos rajono skyrius)

25. Lietuvosgeologijostarnybaisuprašymuteikiamasplanasturi būti suderintassu:

25.1. žemės savininku ar žemės naudotoju, 
valdytoju .

25.1. žemės savininku ar žemės naudotoju, 
valdytoju .

25.2. Nacionalinės žemės tarnybos prie 
Žemės ūkio ministerijos teritoriniu 

padaliniu

25.2. Nacionalinės žemės tarnybos prie 
Žemės ūkio ministerijos teritoriniu 

padaliniu

25.4. Kultūros paveldo departamento prie
Kult ūros ministerijos teritoriniu padaliniu ,
išskyrus atvejus, kai prašoma išduoti leidimą naudoti
požeminio vandens išteklius arba naudoti žemės gelmių
šiluminę energiją ne kultūros paveldo objektų ar vietovių
teritorijose;

25.4. Kultūros paveldo departamento prie
Kult ūros ministerijos teritoriniu padaliniu ,
išskyrus atvejus, kai prašoma išduoti leidimą naudoti
požeminio vandens išteklius arba naudoti žemės gelmių
šiluminę energiją ne kultūros paveldo objektų ar vietovių
teritorijose;

25.3. Aplinkos apsaugos agentūra, išskyrus 
atvejus, kai pateikiami Taisyklių 22.5 punkte nurodyti 

dokumentai

25.3. Aplinkos apsaugos agentūra, išskyrus 
atvejus, kai pateikiami Taisyklių 22.5 punkte nurodyti 

dokumentai

25.5. Valstybės sienos apsaugos tarnyba 
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos, kai objektas yra valstybės sienos apsaugos 
zonoje

25.5. Valstybės sienos apsaugos tarnyba 
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos, kai objektas yra valstybės sienos apsaugos 
zonoje

Atlikt ų procedūrų pagrindu Lietuvos geologijos tarnyba Lietuvos Respublikos 
VYRIAUSYB ĖS vardu

išduoda leidimą naudoti 
žemės gelmių išteklius, 

kasybos sklypo planą, 

pasirašo su ūkio subjektu 
išteklių naudojimo sutartį. 

1700 – 3500 Lt 
(493 – 1014 €)

LRV NUTARIMAS DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR 
ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLI Ų PATVIRTINIMO
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17. Leidimas yra neterminuotas. 

18. Sutartisnaudoti išžvalgytus išteklius ir žemės gelmių ertmes
nurodytame objekte sudaroma juridinio asmens ar šių asmenų
grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis,

pageidaujamam, bet ne ilgesniam kaip 25 metų
laikotarpiui , išskyrus leidimą naudoti žemės gelmių ertmes
gamtinėms dujoms laikyti. Šiai veiklai sutartis sudaroma pareiškėjo
pageidaujamam, bet ne ilgesniam kaip 99 metų laikotarpiui.

LRV nutarimas „DĖL leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus
angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir
žemės gelmių ertmes išdavimo TAISYKLIŲ patvirtinimo“

Aktuali redakcija 2015-05-09

Kasybos sklypas– žvalgybos metu ištirta žemės gelmių
dalis, apimanti nustatyta tvarka patvirtintą naudingųjų
iškasenų IŠTEKLI Ų KIEK Į ir naudotojuiSUTEIKIAM Ą
telkinio (arba jo dalies)PLOTĄ.

(Žemės gelmių įstatymas, 3 straipsnis)
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Šiuo aktu Lietuva prisiima 
įsipareigojimus leisti naudoti žemės 
gelmių išteklius minėtoje sutartyje 

nurodytomis sąlygomis. 

Viena iš jų yra ta, kad ūkio subjektas privalo parengti 
žemės gelmių naudojimo planą. 



2015-05-14

12

pakopos
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1. Žemės ir kasybos sklypai sutampa. Skaičiavimai
atliekami nuo žemės / kasybos sklypo ribos, lėkštinama
į vidinę pusę.

2. Žemės riba didesnė už kasybos sklypo ribą, bet
skirtumas nepakankamas, kad būtų atliktas šlaitų
lėkštinimas į išorę. Skaičiavimai atliekami nuo
žemės sklypo ribos. Lėkštinamaį abi puses.

3.Žemės riba didesnė už kasybos sklypo ribą.
Skaičiavimai atliekami nuo žemės sklypo ribos.
Lėkštinamaį išorę.

4.Žemės riba žymiai didesnė už kasybos sklypo ribą.
Skaičiavimai atliekami nuo kasybos sklypo ribos.
Lėkštinamaį išorę.

NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ TELKINI Ų NAUDOJIMO PROJEKTINIAI 
SPRENDINIAI

Formuojama 
dirvožemio sąvarta

Formuojama 
priesmėlio ir kt. 
dangos sąvarta 

Karjero pakraštyje formuojami 
dirvožemio  pylimai

Kušlėnų iškasto karjero 2.5D modelis

Paliekama kapinių 
teritorija 

Naujai suprojektuotas 
kelias

NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ TELKINI Ų NAUDOJIMO PROJEKTINIAI 
SPRENDINIAI
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Teritorij ų planavimas iki ir po 2014 metų 

IKI 2014 MET Ų PO 2014 METŲ 

DETALUSIS PLANAS, jei atitinka bendr ąj į 
planą

BENDROJO 
PLANO 

KEITIMAS
TELKINIO NAUDOJIMO 
(kasybos – rekultivavimo) 

projektas

DETALUSIS PLANAS

SPECIALUSIS PLANAS 
(žemės gelmių išteklių naudojimo 

planas)

(iki 2014 metų dar 
projektavimas)

BENDROJO 
PLANO 

KEITIMAS

TRUKM ĖPROCEDŪROS

iki 4-5 
metų

iki 1 
metų

iki .......

TRUKM ĖPROCEDŪROS

iki 1 
metų

situacija turėjo 
ženkliai pasikeisti į 

gerąją pusę

Žemės gelmių naudojimo planas rengiamas pagal Žemės 
gelmių įstatymo 14 str. 2 dalyje numatytą tvarką: 

„Naudojimo planų organizavimo, rengimo, derinimo,
tikrinimo, tvirtinimo ir registravimo tvarką nustato Aplinkos
ministerijos patvirtintos Žemės gelmių naudojimo planų
rengimo taisyklės. Naudojimo planą tvirtina Lietuvos
geologijos tarnyba, naudojimo plano organizatorius –
juridiniai ir fiziniai asmenys bei šių asmenų grupės,
veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis,turintys leidimą
naudoti planuojamo telkinio išteklius irteisę naudoti ar
valdyti žemės sklypą.“
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Kas yra teisė naudoti ar valdyti žemės sklypą?

„14. Žemės sklypas – teritorijos dalis, turinti nustatytas ribas, kadastro duomenis ir 
įregistruota Nekilnojamojo turto registre.“

LR Žemės įstatymas, 2 straipsnis

„6. Valstybinė žemė išnuomojama be aukciono, jeigu:

LR Žemės įstatymas, 9 straipsnis

2) Žemės gelmių įstatymo nustatyta tvarkagautas leidimasnaudoti žemės gelmių
išteklius ir ertmes;“

AR TAI 
TEISĖ?

Civilinio kodekso 4 knygos II dalies, daiktinės
teisės, III skyriaus, bendrųjų nuostatų 4.20
straipsnyje yra pateiktadaiktin ės teisės sąvoka:

„Daiktin ė teisė – tai absoliuti teisė, pasireiškianti
teisės turėtojo GALIMYBE ĮGYVENDINTI
valdymo, naudojimo ir disponavimo teises ar tik
kai kurias iš šių teisių.“

Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 punkte yra numatyta, kad

„ 6.Valstybinė žemė išnuomojama be aukciono,
jeigu: Žemės gelmių įstatymo nustatyta tvarka
gautas leidimas naudoti žemės gelmių išteklius ir
ertmes.“
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Teisė gali būti realizuojama tiktai pagal tam tikras teisės aktais apibrėžtas procedūras

Toks teisės aktas yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 patvirtintos 
žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklės. 

Vadovaujantis šių taisyklių 5 ir 21 punktais:

5. „Naudojimo planą gali rengti fizinis asmuo, juridinis asmuo ar šių asmenų
grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, turintys nustatyta tvarka
išduotą leidimą tirti žemės gelmes, suteikiantį teisę atlikti naudingųjų iškasenų
paiešką ir žvalgybą (toliau – Plano rengėjas), kai tiems darbams vadovauja
Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka atestuoti teritorijų planavimo
vadovai. Kai rengiant Naudojimo planą FORMUOJAMI NAUJI ŽEM ĖS
SKLYPAI, šiuos darbus gali vykdyti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 41
straipsnyje nurodyti asmenys.“

21. „Teritorijos planavimo dalis susideda iš šių skyrių:
21.1. Žemės sklypo (sklypų) FORMAVIMAS – aprašomi formuojami ir (ar)
pertvarkomi žemės sklypai“.

Valstybinė teritorij ų planavimo ir statybos inspekcija, kartais irNacionalinė žemės
tarnyba, ūkio subjekto, gavusio Lietuvos geologijos tarnybos leidimą
suderintame su žemės savininku žemės plote naudoti žemės gelmių išteklius ir
tapusio specialaus plano organizatoriumi,

įgytą teisę ne 
aukciono tvarka 

išsinuomoti 
valstybinę žemę, 

įgyvendintą tikslą –
išnuomotą ir 

įregistruotą žemės 
registre žemės nuomos 

sutartį

pakeičia 
reikalavimu 
tur ėti jau 
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„9. Asmuo, PAGEIDAUJANTIS GAUTI ATESTATĄ, suteikiantį teisę
vadovauti specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimui (toliau –
pareiškėjas), privalo:
9.1. turėti aukštąjį (universitetinį ar koleginį) arba lygiavertį išsilavinimą,
atitinkantį specialiojo teritorijų planavimo dokumento rūšį:
9.1.4. žemės gelmių naudojimo plano vadovo atestatuigauti –
technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos studijų
krypties ir fizinių mokslų studijų srities geologijos studijų
krypties;“

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos įsakymu Nr. D1-125, patvirtintu 2014 m.
vasario 7 d., irįsakymu Nr. D1-629, patvirtintu 2014 m. liepos 31 d., teritorijų planavimo vadovų
atestavimo, atestatų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo
panaikinimo ir atestavimo komisijos sudarymo tvarkos aprašu asmenims pageidaujantiems gauti
teritorijų planavimo vadovų atestatą taikomi šie kvalifikaciniai reikalavimai:

Tai rodo, kad žemės gelmių naudojimo plano
vadovas turi būti įgijęs žinių ir apie žemės
gelmes, ir apie teritorijų planavimą, t.y. turėti
dviejų mokslų studijų sričių išsilavinimą,
priešingu atveju būtų nurodyta ne „ir“, o „arba“.

„34. Teritorij ų planavimo organizatoriai
(toliau – planavimo organizatoriai) – Vyriausybės įgalioti viešojo
administravimo subjektai, savivaldybių administracijų direktoriai,

įstatymų nustatyti asmenys,organizuojantys teritorij ų
planavimo dokumentų rengimą, derinimą,
tikrinim ą, viešinimo procedūras ir teikim ą
tvirtinti“

Teritorijų planavimoįstatymo 2 straipsnio 34 punktas
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35.1. planuojama teritorija, administracinių vienetų ribos;
35.2. pagal numatytas prioritetines kryptis infrastruktūros plėtrai

reikalingos teritorijos, VALSTYBIN ĖS ir priva čios ŽEMĖS PLOTAI ;
35.3. jei planavimo darbų programoje numatyta – žemės sklypai (ar jų

dalys), kuriuos numatoma panaudoti visuomenės poreikiams,privačios ir (ar)
valstybinės žemės padalijimas suformuojant atskirą sklypą, paimamą
visuomenės poreikiams;

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJ Ų INŽINERIN ĖS INFRASTRUKTŪROS 
VYSTYMO PLAN Ų RENGIMO TAISYKL ĖS

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro irLietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-453/D1-549 (Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m.rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. 3-334-
(E)/D1-672 redakcija)

35. Pagrindiniame plano brėžinyje, atsižvelgiantį teritorijų planavimo lygmenį,
pažymima grafiškai arba nurodoma tekstu:

NUOSEKLIAI SEKANT VISAS galiojančiais teisės aktais apibrėžtas
PROCEDŪRAS teisei naudoti arba valdyti žemės sklypus realizuoti ir
yra sukurtos žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklės.

Minėtose taisyklėse yra aiškiai nurodyta, kad jeigu sklypai yra
nesuformuoti, šis procesas atliekamas rengiant žemės gelmių
naudojimo planą, dalyvaujant Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 41
straipsnyje nurodytiems asmenims, t.y.

„asmenys turintys jiems nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos 
pažymėjimus žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti (toliau –

kvalifikacijos pažymėjimas) arba kitos valstybės narės išduotus 
kvalifikacijos pažymėjimus <…> ir Teritorijų planavimo įstatyme 

nustatyti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengėjai.” 

Todėl reikalavimas dubliuoti dokumentų parengimą, t.y. reikalauti 
prieš žemės gelmių naudojimo planą parengti žemės sklypų 

formavimo projekt ą, kai žemės sklypų formavimas numatytas žemės 
gelmių naudojimo planų rengimo taisyklėse, yra nepagrįstas.
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ne vėliau kaip per 1 mėnesį po leidimo
naudoti žemės gelmių išteklius išdavimo
dienos.

Be to, pagal žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių 11 punktą 
Lietuvos geologijos tarnyba

Joks žemės valdos formavimo projektas negali būti parengtas, suderintas, 
patvirtintas ir žemės sklypas negali būti išnuomotas per vieną mėnesį. 

sprendimą dėl žemės gelmių naudojimo 
plano rengimo privalo priimti 

„26. Teritorij ų planavimas – pagal šio ir kitų įstatymų, taip pat jų
įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimus vykdomasprocesas, kuriuo

siekiama darnaus teritorijų vystymo ir kuris apima
žemės naudojimo prioritetų, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos
saugos, paveldosaugos ir kitų priemonių nustatymą, gyvenamųjų
vietovių, gamybos, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros sistemų
kūrimą, sąlygų gyventojų užimtumui reguliuoti ir veiklai pl ėtoti
sudarymą, visuomenės ir priva čių interesų suderinimą.“

Teritorijų planavimoįstatymo 2 straipsnio 26 punktas
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Mineralinių žaliavų 
prieinamumas

visuomenės 
pragyvenimo lygį, 

Ir nesvarbu ar tai būtų…

mokyklos, ligoninės individualaus 
būsto

ar 
požeminio 
geriamo 
vandens 
tiekimasstatyba iš iškasamų žaliavų, 

NIEKAS NEKASA NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ SAVO ASMENINAM POREIKIUI PATENKINTI.

Visas šias žaliavas sunaudoja mūsų visuomenės nariai. 
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8 straipsnis. Visuomenės (viešasis) interesas planuojant teritorijas 

1. Visuomenės (viešąjį) interesą planuojant teritorijas sudaro

1) visuomenės gyvenimo kokybė, pagrįsta objektyviais
visuomenės poreikiais ir ištekliais, nuosavybės teisių apsaugos
prioritetu, investicijų skatinimu, nustatyta teritorijų planavimo,
želdynų normomis, visuomenės sveikatos saugos reglamentais,
kitais teisės aktuose nustatytais reikalavimais;
2) kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo,
žemės ūkio naudmenų su derlinguoju dirvožemiu, miškų,
ŽEMĖS GELMI Ų IŠTEKLI Ų, kitų gamtos išteklių
APSAUGA IR RACIONALUS NAUDOJIMAS , darnus
kultūrinio kraštovaizdžio formavimas;
3) valstybės ir savivaldybių funkcijoms ar teritorijų
funkcionavimui reikalinga socialinė ar inžinerinė
infrastruktūra, šių teritorijų plėtojimas;
4) valstybei svarbūs projektai;
5) visuomenės informavimas ir jos dalyvavimas priimant
sprendimus.

Teritorijų planavimoįstatymo

Ūkio subjektas, gavęs Lietuvos geologijos tarnybos
LEIDIM Ą žemės gelmių išteklių naudojimui ir
pasirašęs su valstybę atstovaujančia institucija
sutartį, NETURĖTŲ BŪTI STABDOMAS, jei
jis visus veiksmus atlieka pagal teisės aktų
reikalavimus.

Taip pat, turėdamas leidimą išteklių naudojimui, jis 
ĮGYJA TEISĘ IŠSINUOMOTI ŽEM Ę naudingųjų 

iškasenų gavybai ne aukciono tvarka, kurią įgyvendina
parengęs žemės gelmių naudojimo planą – specialųjį 

teritorijų planavimo dokumentą.

JIS ĮGYJA TEISĘ ATLIKTI VISUS VEKSMUS, NUMATYTUS 
IŠTEKLI Ų NAUDOJIMO SUTARTYJE
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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

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. 
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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“. 

Teritorijų planavimoįstatymo 4 straipsnis
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beveik 4 mėnesiai

„8. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai
rengiami, derinami, tikrinami ir tvirtinami
VADOVAUJANTIS specialiojo teritorijų planavimo
dokumentų rengimą organizuojančių subjektų veiklą
reglamentuojančiais įstatymais ir Vyriausybės įgaliotų
institucijų kartu su Aplinkos ministerija patvirtintomis
tam tikromis specialiojo teritorijų planavimo dokumentų
rengimo TAISYKL ĖMIS , kurios nustato specialiojo
teritorijų planavimo dokumento organizavimo, rengimo,
derinimo, tikrinimo, tvirtinimo ir registravimo tvarką.“

Teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnis
Bendrieji specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo reikalavimai
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„33. Visuomenės dalyvavimo ataskaita kartu su parengtu
Naudojimo planu teikiamiDERINIMUI Teritorijų planavimo
komisijai.“
35. Suderintas Naudojimo planas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės
priežiūros įstatymu teikiamasTIKRINTI Valstybinei teritorijų
planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.
36. Patikrintas Naudojimo planas pateikiamasTVIRTINTI
Lietuvos geologijos tarnybai, kuri per 20 darbo dienų
išnagrinėja Naudojimo planą ir priima sprendimą dėl
tvirtinimo arba raštu nurodo trūkumus, kuriuos Plano rengėjas
privalo pašalinti.

Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklės

Patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145

26 straipsnis. Kompleksinio teritorijų planavimo 
dokumentų derinimas ir tikrinimas

4. Savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens kompleksinio teritorijų 
planavimo dokumentų derinimą atlieka Teritorijų planavimo komisija. Šios 
KOMISIJOS SUDĖTĮ tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. 
Teritorijų planavimo komisiją sudaro šių institucijų įgalioti atstovai: 

1) savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas atliekantis savivaldybės
administracijos valstybės tarnautojas (Teritorijų planavimo komisijos pirmininkas);
2) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos atstovas;
3) Aplinkos ministerijosregiono aplinkos apsaugos departamento atstovas;
4) visuomenės sveikatos centroapskrityje atstovas;
5) saugomos teritorijos direkcijosįgaliotas atstovas – kai planuojama teritorija
patenkaį saugomą teritoriją, kurioje yraįsteigta saugomos teritorijos direkcija;
6) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijosįgaliotas atstovas –
kai į planuojamą teritoriją patenka nekilnojamasis kultūros paveldas, jo teritorijos
ar jų apsaugos zonos;
7) KITI PLANAVIMO S ĄLYGAS IŠDAVUSI Ų INSTITUCIJ ŲATSTOVAI .

� Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 
teritorinis padalinis,

� ryšių, šilumos, elektros, vandens, dujų įmonės ir kitos 
tiekimo organizacijos,

� susisiekimo komunikacijų valdytojai,
� Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministerijos, kai planuojama teritorija yra 
pasienio ruože

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos
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8. Savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens kompleksinio teritorijų
planavimo dokumentoDERINIMAS atliekamas ne vėliau kaip PER 10
DARBO DIENŲ nuo planavimo organizatoriaus prašymo derinti
kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą pateikimo dienos.

3. Suderintas kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas teikiamas
tikrinti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekanti institucija
PATIKRINA kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus ir per 20
darbo dienų (savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens teritorijų
planavimo dokumentus– PER 15 DARBO DIENŲ) nuo planavimo
organizatoriaus prašymo patikrinti kompleksinio teritorijų planavimo
dokumentą pateikimo dienos pateikia jam kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento patikrinimo aktą.

26 straipsnis. Kompleksinio teritorijų planavimo 
dokumentų derinimas ir tikrinimas

26 straipsnis. Kompleksinio teritorijų planavimo 
dokumentų derinimas ir tikrinimas

4. Savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens kompleksinio teritorijų 
planavimo dokumentų derinimą atlieka Teritorijų planavimo komisija. Šios 
KOMISIJOS SUDĖTĮ tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. 
Teritorijų planavimo komisiją sudaro šių institucijų įgalioti atstovai: 

1) savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas atliekantis savivaldybės
administracijos valstybės tarnautojas (Teritorijų planavimo komisijos pirmininkas);
2) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos atstovas;
3) Aplinkos ministerijosregiono aplinkos apsaugos departamento atstovas;
4) visuomenės sveikatos centroapskrityje atstovas;
5) saugomos teritorijos direkcijosįgaliotas atstovas – kai planuojama teritorija
patenkaį saugomą teritoriją, kurioje yraįsteigta saugomos teritorijos direkcija;
6) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijosįgaliotas atstovas –
kai į planuojamą teritoriją patenka nekilnojamasis kultūros paveldas, jo teritorijos
ar jų apsaugos zonos;
7) KITI PLANAVIMO S ĄLYGAS IŠDAVUSI Ų INSTITUCIJ ŲATSTOVAI .

� Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 
teritorinis padalinis,

� ryšių, šilumos, elektros, vandens, dujų įmonės ir kitos 
tiekimo organizacijos,

� susisiekimo komunikacijų valdytojai,
� Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministerijos, kai planuojama teritorija yra 
pasienio ruože

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos

20 d.d.

20 d.d.

20 d.d.

20 d.d.

+ TPK 10 d.d. o gal 20 d.d.?
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Pateikti pavyzdžiai liudija apie vieningo telkinių 
įsisavinimo proceso stabdymą.....

Žemės gelmių įstatyme ir žemės gelmių naudojimo planų 
rengimo taisyklėse yra įteisintas nuoseklus, vieningas 

procesas NUO TELKINIO IŠŽVALGYMO IKI KASYBOS 
PRADŽIOS IR IŠKASTŲ ERTMIŲ REKULTIVACIJOS. 

„Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“

5 straipsnis
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LR VALSTYB ĖS TARNYBOS ĮSTATYMAS
3 straipsnis. 

1. Lietuvos Respublikos valstybės tarnyba grindžiamaįstatymų viršenybės,
teisėtumo, lygiateisiškumo, lojalumo, politinio neutralumo, skaidrumo,
atsakomybės už priimtus sprendimus, karjeros ir tarnybinio bendradarbiavimo
principais.
2. Valstybės tarnautojų veiklos svarbiausi etikos principai yra šie:
1) pagarba žmogui ir valstybei. Valstybės tarnautojas privalo gerbti žmogų ir pagrindines jo teises bei laisves,
Konstituciją, valstybę, jos institucijas irįstaigas,įstatymus, kitus teisės aktus ir teismų sprendimus;

2) teisingumas.Valstybės tarnautojas privalo vienodai tarnauti visiems gyventojams nepaisydamas jų tautybės, rasės,
lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, religinių įsitikinimų bei politinių pažiūrų, būti teisingas spręsdamas prašymus,
nepiktnaudžiauti jam suteiktomis galiomis ir valdžia;

3) nesavanaudiškumas.Valstybės tarnautojas privalo vadovautis visuomenės interesais, naudoti jam patikėtą
valstybės ir savivaldybių turtą, tarnybinę informaciją tik visuomenės gerovei, eidamas valstybės politiko pareigas ar
atlikdamas tarnybines pareigas nesiekti naudos sau, savo šeimai, savo draugams;

4) padorumas.Valstybės tarnautojas privalo elgtis nepriekaištingai, būti nepaperkamas, nepriimti dovanų, pinigų ar
paslaugų, išskirtinių lengvatų ir nuolaidų iš asmenų ar organizacijų, galinčių daryti įtaką, kai jis eina valstybės politiko
pareigas ar atlieka tarnybines pareigas;

5) nešališkumas.Valstybės tarnautojas privalo būti objektyvus, priimdamas sprendimus vengti asmeniškumų;

6) atsakomybė. Valstybės tarnautojas asmeniškai atsako už savo sprendimus ir atsiskaito užjuos visuomenei;

7) viešumas.Valstybės tarnautojas privalo užtikrinti priimamų sprendimų ir veiksmų viešumą, pateikti savo sprendimų
motyvus, o informaciją gali riboti tik tuo atveju, kai tai būtina svarbiausiais visuomenės interesais;

8) pavyzdingumas.Valstybės tarnautojas privalo deramai atlikti savo pareigas, nuolat tobulėti, būti nepriekaištingos
reputacijos, tolerantiškas, pagarbus ir tvarkingas.

VALSTYB ĖS TARNAUTOJŲ VEIKLOS ETIKOS TAISYKL ĖS

2.2. elgtis taip, kad visuomenė pasitikėtų viešuoju
administravimu ir valstybės tarnautojais;
<...>

2.5. vykdyti savo pareigas rūpestingai ir atsakingai,
atsižvelgdamasį visuomenės interesus.
<...>

3.2. būti teisingas nagrinėdamas prašymus, skundus,
pareiškimus, nepiktnaudžiauti jam suteiktomis galiomis;
<...>

6.5. išklausyti ir pateikti tokią informaciją, kuri padėtų asmeniui
priimti tinkamiausią sprendimą.
<...>

9.2. būti mandagus, malonus, paslaugus ir tvarkingas;
9.3. savo pareigas atlikti laiku, efektyviai, atidžiai ir 
profesionaliai;
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