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Lietuvos naudingosios iškasenos  
(šiuolaikinis aspektas)
Ginutis Juozapavičius

Fundamentiniai Lietuvos geologijos tyrimai 1925–1940 m. buvo atlikti nedidelėmis Lietu-
vos–Vytauto Didžiojo universiteto Kaune Mineralogijos ir geologijos katedros jėgomis, bet 
gauti rezultatai buvo svarūs. Mineralinių žaliavų tyrimo srityje iš tų metų labiausiai matomas 
kalnų inžinieriaus, nuo 1936 m. docento Juozo Dalinkevičiaus, vėliau profesoriaus (1940) 
ir akademiko (1941) indėlis. 1939 m. jis paskelbė išsamią iki tol tirtų Lietuvos mineralinių 
žaliavų apžvalgą256. Po 1945 m. šių tyrimų plėtojimas atiteko jau Vilniaus universitete pa-
rengtiems geologijos specialistams. Kelių dešimtmečių darbas sudarė prielaidas įvairių nau-
dingųjų iškasenų, reikalingų visuomenės poreikiams tenkinti257, paieškai ir žvalgymui. Dabar 
Lietuvoje įvairiu detalumu ištirta 16 rūšių naudingųjų iškasenų (1 pav.). 

Eksploatuojamos naudingosios iškasenos

Detaliai išžvalgyti šiuo metu yra 772 naudingųjų iškasenų telkiniai, parengtinai išžvalgyti 972 
ir išskirti 400 prognozinių plotų. Vien tiktai detaliai ir parengtinai išžvalgytuose telkiniuose 
yra apskaičiuota per 6,7 mlrd. m3 išteklių. Naudoti galima tiktai detaliai išžvalgytus išteklius 
(2 pav.). Bendras jų kiekis yra 2,7 mlrd. m3. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 
bendra jų vertė sudaro 63,6 mlrd. Lt. Ir tai yra daugiau nei pusė viso Lietuvos nacionalinio turto.

Lietuvoje turime pakankamai svarbiausių plačiausiai naudojamų naudingųjų iškasenų, 
būtinų žmonių gerovei kurti. Tai žvyras, smėlis, molis, uolinės padermės skaldos, kitos 
žaliavos statybinėms medžiagoms gaminti. Jų tiek visame pasaulyje, tiek Lietuvoje sunau-
dojama daugiausia (3 pav.). 

Statybinių medžiagų gavybos apimtys daro tiesioginę įtaką šalies ekonominio išsivysty-
mo lygiui. Jos yra santykinai pigios ir sunaudojamos ten, kur iškasamos. Lietuvoje vienam 
gyventojui per metus iškasama apie 3,9 t naudingųjų iškasenų. Europos valstybėse Make-
donijoje, Rumunijoje, Rusijoje, Bulgarijoje ir Maltoje tokių iškasenų panaudojama mažiau 
nei Lietuvoje. Kuo daugiau naudingųjų iškasenų šalys sugeba panaudoti statyboms, tuo 
geresnės gyvenimo sąlygos sudaromos visuomenei.

256 Dalinkevičius J. Lietuvos mineralinės žaliavos, Technika ir ūkis, 1939, Nr. 1 (28), p. 2-10.
257 Apžvalgoje nebus kalbama apie specifines naudingąsias iškasenas (angliavandenilius, požeminį van-
denį).
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Lietuvos naudingųjų iškasenų ištekliai (mln. kub. m) ir jų ištirtumas; Lietuvos geologijos tarnybos 
duomenys. 1 – eksploatuojamos naudingosios iškasenos; 2 – neeksploatuojamos naudingosios iškasenos; 
3 – neįvertintų naudojimo galimybių naudingosios iškasenos; 4 – detaliai išžvalgyti ištekliai; 5 – 
parengtinai išžvalgyti ištekliai; 6 – prognoziniai ištekliai; 7 – ištekliai (mln. t.)
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Taigi, Lietuvoje dabar naudojamos tiktai šešių rūšių naudingosios iškasenos (žr. 3 pav.), 
o didžioji dalis turimų žemės gelmių turtų dar nenaudojama. Kai kurie iš jų jau tam tin-
kamai arba beveik tinkamai ištirti. Tai anhidritas, akmens druska, geležies rūda, saprope-
lis, kreidos mergelis, opoka, gėlavandenė klintis, glaukonitinis smėlis (priesmėlis), gipsas, 
gintaras. Dar kelių naudingųjų iškasenų rūšių telkinių nėra išžvalgyta, tačiau jų gavybos 
tikimybė visai reali. Tai smulkios aukso dulkelės žvyro kloduose ir su juo susiję platina 
bei paladis, sunkieji vertingieji mineralai (granatai, titano, torio, cirkonio mineralai), rudoji 
anglis, galbūt ir deimantai, nes kimberlitinių vamzdelių požymių geologai jau buvo aptikę 
prieš keletą dešimtmečių.

Nepanaudojami žemės gelmių turtai

Gausiausias iš jų yra viršutinio permo anhidritas, apie kurio išskirtinę vertę ne kartą yra 
kalbėjęs ir prof. J. Dalinkevičius258. Vienintelis detaliai išžvalgytas Pagirių telkinys yra apie 
2 km į pietvakarius nuo Garliavos. Čia 235,48 ha plote yra detaliai išžvalgyta 97,5 mln. m3 
(273,6 mln. t) anhidrito ir gipso, iš šio skaičiaus 80,7 mln. m3 (235,2 mln. t) tenka anhidritui. 
Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis, prognoziniai anhidrito ištekliai Lietuvoje sudaro 
apie 119 mlrd. m3. 

Anhidritas – tai sulfatų klasės mineralas ir nuosėdinė uoliena, cheminė formulė – kalcio 
sulfatas CaSO4. Anhidritui reaguojant su vandeniu susidaro gipsas (CaSO4 · 2H2O). Kietu-
mas pagal Moso skalę 3,5, specifinis tankis 2,9. Uoliena tanki, be porų, neplyšiuota, neporėta 
(monolitiška), nelaidi nei skysčiams nei dujoms, kieta ir atspari. Lietuvos anhidritas yra labai 
grynas, CaSO4 kiekis 97–98 %, gniuždomasis stiprumas vidutiniškai sudaro 52,5–62,5 MPa, 
gana atsparus šilumos ir šalčio kaitos ciklams, mažai plečiasi nuo šilumos, laidumas šilumai 
didėja didėjant temperatūrai, pagal savo dekoratyvumo rodiklius yra panašus į marmurą, len-
gvai pjaunamas, šlifuojamas ir poliruojamas. Lietuvoje anhidritas paplitęs pietinėje ir pie-
tvakarinėje apie 12 tūkst. km2 plote nuo 155 iki 790 m gylyje. Čia jo ištisinis 40–60 m storio 
klodas sudaro viršutinio permo Priegliaus svitos sulfatinių nuogulų storymę. 

Gipsinės rišamosios medžiagos, tarp jų ir rišikliai anhidrito pagrindu, bei jų gaminiai 
plačiai naudojami visame pasaulyje. Europos gipso pramonės asociacijos (EUROGYP-
SUM) duomenimis, Europos gipso pramonė apima daugiau kaip 200 gamyklų, 160 karjerų, 
tiesiogiai šioje pramonėje dirba 28 tūkst. žmonių, dar 85 tūkst. žmonių (tinkuotojų, plokščių 
montuotojų ir pan.) dirba netiesiogiai. Gipso pramonė ypač išplėtota tokiose šalyse kaip 
Vokietija, Prancūzija, Ispanija, Didžioji Britanija. 

258 Dalinkevičius J. Lietuvos mineralinės žaliavos. Kn. Lietuvos TSR mokslų akademijos visuotinio susirin-
kimo Pirmoji sesija, Kaunas, 1946. II. 20–30. Kaunas, 1947, p. 106–118. Žr. X 2–4 šios knygos skirsnį. – 
Red.
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Tinkamos gipso žaliavos nebuvimas 
yra pagrindinė priežastis, kodėl gipso pra-
monė, priešingai nei kitų statybinių gami-
nių pramonė, Lietuvoje nebuvo išvystyta. 
Sąlygos sukurti šią pramonę gali atsirasti 
tik pradėjus eksploatuoti jau išžvalgytą 
Pagirių požeminio anhidrito telkinį. To 
šiuo metu siekia Kauno rajone registruota UAB Margasmiltė. Tačiau vykdyti šį projektą 
tuo tarpu neleidžia pertekliniai aplinkosaugos reikalavimai, suabsoliutintas galimos žalos 
žmonių sveikatai ir pavojaus aplinkai vertinimas. 

Pagirių anhidrito telkinio dangos storis kinta nuo 289 iki 303 m, vidutiniškai yra 
295,5 m. Naudingojo klodo storis siekia nuo 41 iki 45,2 m, vidutiniškai – 42,2 m. Eksplo-
atacijai įrengiama šachta, todėl nereikia didelių žemės plotų visam 235 ha telkiniui iškasti.

Šio telkinio unikalumas yra tas, kad:
•	 išžvalgyti	anhidrito	ištekliai	yra	ypač	gausūs	ir	geros,	vienodos	kokybės;
•	 mėlynos	spalvos	dekoratyvinis	akmuo	pasaulinėje	rinkoje	yra	labai	retas;
•	 planuojamos	plynojo	lauko	investicijos;
•	 anhidrito	gavyba	yra	beatliekė	(netgi	smulkiausios	dulkelės	yra	produkcija)	ir	drau-

giška	aplinkai;
•	 rišamųjų	medžiagų	gamyba	anhidrito	pagrindu	gerokai	su	mažina	energijos	sąnaudas	

ir	oro	taršą;
•	 Lietuvoje	veikianti	pramonė	būtų	visiškai	aprūpinama	sava	žaliava;
•	 Šiaurės	Vakarų	Europos	regione,	įskaitant	Rusiją,	kito	analogiškos	žaliavos	šaltinio	nėra;
•	 neribotos	galimybės	plėtoti	kitas	veiklas,	kurios	naudotų	šią	unikalią	žaliavą,	 ir	 tai	

sudarytų	sąlygas	kurti	konkurencingus	gaminius;
•	 iškastos	ertmės	gali	būti	panaudotos	kaip	natūralūs	sandėliai,	kai	reikia	pastovios	že-

mesnės (apie 12 oC)	temperatūros,	restoranai,	kavinės,	turizmo	objektai.

Didžiulių anhidrito išteklių įsisavinimas leis sukurti naują pramonės šaką, kuri atvers 
ūkio plėtros galimybes:

•	 Lietuva vietoj importuojančios anhidrito žaliavą šalies ne tiktai apsirūpins iš savų 
telkinių, bet ir taps svarbia eksportuojančia šalimi;

•	 atsilaisvins įmonių šiuo metu analogiškos žaliavos importui skiriamos lėšos;
•	 susidarys sąlygos statybinių rišamųjų medžiagų ir gaminių iš jų gamybai plėtoti ir 

eksportuoti šiuos gaminius;
•	 anhidrito pagrindu sukurti gaminiai yra geresnės kokybės, jų gamyba mažiau imli 

energijos ir draugiškesnė aplinkai nei gaminamų gipso pagrindu;

Poliruoto anhidrito pavyzdžiai. G. Juozapavičiaus 
nuotraukos, 2013 m.
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•	 bus sukurta apie 700 darbo vietų pačioje požeminėje kasykloje ir su šia gamyba 
susijusiose veiklose (transportas, skulptūros, baldai, suvenyrai, apdailos plokštės, vi-
tražai, trąšos ir pan.);

•	 vien tiktai tiesioginių mokesčių pavidalu šalies biudžetas kasmet pasipildytų po 24–
25 mln. Lt.

 Požeminė anhidrito kasykla jau būtų galėjusi veikti, jei valstybės institucijos būtų tai-
kiusios norminiais aktais nustatytus, o ne perdėtai maksimalius reikalavimus.

Kitas gausus, bet vis dar plačiau nenaudojamas žemės gelmių turtas yra sapropelis. 
Tai bestruktūrės, koloidinės sandaros ežerų nuosėdos, turinčios ne mažiau kaip 10–15 % 
organinės kilmės medžiagų. Priemaišas sudaro mineralinė dalis: smiltelės, molio dalelės 
ar gėlavandeniai karbonatai. Žinomų mokslininkų A. Garunkščio, A. Seibučio ir J. Jaro-
šiūtės duomenimis, Lietuvos ežeruose gali būti susikaupę apie 5,76 mlrd. m3, o pelkėse – 
apie 4,5 mlrd. m3 sapropelio. Šiuo metu žemės gelmių registre yra įrašyti 76 įvairiu deta-
lumu išžvalgyti sapropelio telkiniai arba prognoziniai plotai. Iš viso yra apskaitoma apie 
177 mln. m3 sapropelio išteklių, bet detaliai išžvalgytų dalis sudaro tik apie 5 mln. m3.

Iš aštuonių detaliai išžvalgytų sapro-
pelio telkinių leidimai naudoti šiuos iš-
teklius išduoti tiktai dviem telkiniams. 
Grūto ežero (Druskininkų savivaldybė) 
sapropelis ištirtas balneologijos tikslams, 
tačiau telkinys yra Grūto parko teritorijo-
je ir eksploatacija negalima.

Sapropelio panaudojimo galimybės 
yra gana įvairios: tai ekologiška ilgalaikio 
veikimo organinė, turinti veikliųjų me-
džiagų ir mikroelementų, trąša, paukščių 

bei kiaulių pašarų priedas, eliminuojantis poreikį antibiotikų vartojimo, balneologijos žaliava 
purvo vonioms, žaliava kosmetikai, statybinių medžiagų gamybos žaliava, gręžimo skiedinių 
sudedamasis komponentas. Didžiausią naudą jis duotų kaip dirvų gerinimo priemonė, ypač 
kovojant su dykumų plitimu ar oazių dykumose kūrimu Arabų pusiasalio arba Afrikos šalyse. 
Kai kurios šalys (Latvija, Baltarusija, Lenkija) šioje srityje jau turi konkrečius įgyvendintus ar 
vystomus projektus, tačiau Lietuvos verslas čia dar neaktyvus.

Investuoti į sapropelio telkinių įsisavinimą atbaido ilgai trunkančios procedūros, susiju-
sios su teritorijų planavimu. Pagal galiojančią tvarką teritorijų planavimo procesas remiasi 
statybų ir infrastruktūros plėtra. Tai netinka naudingųjų iškasenų įsisavinimo reglamenta-
vimui, nes naudingųjų iškasenų paieška ir žvalgyba yra tęstinis procesas. Išžvalgius naują 
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telkinį ir norint jį pradėti naudoti, būtina keisti teritorijų planavimo dokumentų sprendinius. 
Šis procesas trunka iki 4–5 metų. Sapropelio telkinių naudojimas yra palyginti trumpalaikis 
procesas. 

Akmens druska. Tauragės rajone yra parengtinai išžvalgytas Usėnų telkinys, kurio iš-
tekliai sudaro 258 mln. m3, o prognoziniai ištekliai – daugiau nei 1,4 mlrd. m3. Druskos 
kupolas slūgso giliau nei 460 m. Dėl didelio gylio ir mažos žaliavos kainos požeminė eks-
ploatacija arba druskos išplovimas iš klodo būtų per brangus, todėl pramoninio panaudoji-
mo perspektyvos menkos, nors druska labai gryna.

Geležies rūda. Varėnos rajone kristalinio pamato uolienose 260–358 m gylyje yra ap-
tiktas ir parengtinai išžvalgytas geležies rūdos (magnetito) telkinys. Jo ištekliai vertinami 
34,6 mln. m3, kur geležies koncentracija viršija 40 %, ir dar 61,7 mln. m3, kur geležies 
koncentracija sudaro 20–40 %. Rūda slūgso sudėtingomis geologinėmis-hidrogeologinėmis 
sąlygomis, o požeminės kasyklos poveikis aplinkai būtų nemažas. Kaip žinoma, geležies 
rūda pasaulis apsirūpina daugiausia iš karjerais eksploatuojamų telkinių, todėl pramoninės 
perspektyvos artimiausiais dešimtmečiais šis telkinys neturi.

Kreidos mergelio ir gėlavandenės klinties telkiniai nenaudojami, nes jų pritaikomumo 
sritis ta pati, kaip ir eksploatuojamų Akmenės rajone permo amžiaus klinties telkinių. Šių 
telkinių naudingoji iškasena nusileidžia kokybe, todėl neatlaiko konkurencijos.

Opoka. Stoniškių opokos telkinio Žemaitkiemio sklypas, kuriam išduotas naudojimo 
leidimas, yra šiaurės vakarinėje Pagėgių savivaldybės dalyje. Opoka (silicifikuotas mer-
gelis) tinka naudoti kaip žaliava įvairiems aktyviems mineraliniams priedams (cementui) 
gaminti. 1988–1994 m., įrengus karjerą ir pastačius opokos trupinimo gamyklą, kuri atitiko 
visus gamtosaugos reikalavimus, buvo iškasta 650 tūkst. t opokos. Įmonei bankrutavus, 
karjeras buvo užleistas, prisipildė vandens, o gamykla nustojo funkcionuoti. Ir dabar yra 
galimybė atnaujinti opokos gavybą ir jos perdirbimą buvusioje trupinimo gamykloje, tačiau 
stokojama investicijų. 

Gipsas. Pasvalio rajone į pietryčius nuo Pasvalio yra išžvalgytas Rimkūnų gipso telki-
nys, kurio ištekliai sudaro 16,8 mln. m3, o prognoziniai siekia 50 mln. m3. Dėl gana storos 
dangos, ne ypač geros kokybės išteklių ir sudėtingų eksploatacijos sąlygų tikėtino karstinio 
proceso suaktyvėjimo telkinio aplinkoje jo įsisavinimas neperspektyvus.

Glaukonitinis priesmėlis. Vilniaus rajono pietinėje dalyje parengtinai išžvalgyto Juo-
džių telkinio ištekliai sudaro 7,4 mln. m3. Dėl mažos mineralo koncentracijos telkinys de-
taliai nežvalgytas.

Gintaras. Kuršių mariose prie Juodkrantės yra parengtinai išžvalgytas 82 ha ploto gin-
taro telkinys. Čia vidutinis gintaro turinčio sluoksnio storis yra 1,7 m, jo tūris 1,38 mln. m3. 
Gintaro gabalėlių, stambesnių nei 5 mm, vidurkinė koncentracija – 81 g/m3. Telkinys patenka 
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į Kuršių Nerijos nacionalinio parko teritoriją, todėl jo eksploatuoti negalima. Kaip žinoma, 
Kuršių mariose gintaro gavyba prie Juodkrantės XIX a. pabaigoje buvo gana sėkminga. 

Auksas ir kiti vertingi mineralai. Apie 1998 m. šių eilučių autorius kai kuriuose Lietu-
vos žvyro karjeruose aptiko aukso dulkių koncentracijas, kurios gali turėti pramoninę vertę, 
ypač pastaruoju metu smarkiai kylant to metalo kainai (didesnė nei 5 kartus, palyginti su 
2000 m.). Galimi prognoziniai aukso dulkių kiekiai Tauragnų žvyro telkinyje sudarė apie 
568 kg, Didžiasalio telkinyje – apie 1 938 kg. Aukso dulkėse aptikta ir dar brangesnių – 
platinos ir paladžio – elementų. Tačiau tyrimai buvo fragmentiški, jie nesuteikė atsako, ar 
būtų tikslinga pramoninė gavyba.

Naudingųjų iškasenų išteklių panaudojimo problema

Prieškariu geologijos profesoriai M. Kaveckis ir J. Dalinkevičius ne kartą pasisakė apie 
naujų naudingų iškasenų suradimo Lietuvoje svarbą259. Mes gerai suprantame, kad minera-
linių žaliavų ar požeminio geriamojo vandens aptikimas ir paskui naudingųjų iškasenų ga-
vyba gali esmingai pakelti visuomenės gyvenimo lygį, tenkinti svarbiausius jos poreikius. 
Tačiau Lietuvoje naudingųjų iškasenų tyrimai ir išgavimas ar panaudojimas yra palikti vien 
privačiai iniciatyvai. Valstybė tokių tyrimų neinicijuoja ir nevykdo. 

Pirmoji problema yra naudingųjų iškasenų išteklių prieinamumas. Tai lemia politikų 
priimami sprendimai ir valstybės institucijų poįstatyminiai aktai bei jų taikymo praktika. 
Kaip minėta, didžiausią krašto nacionalinio turto dalį sudaro žemės gelmių turtai. Tačiau tai 
gali likti vien tiktai statistinis faktas, jei netgi prie labiausiai naudojamų mineralinių žaliavų 
nebus įmanoma prieiti. Aptiktas naudingųjų iškasenų telkinys yra išskirtinis reiškinys, išim-
tis žemės gelmėse, nes tose vietose vykstant geologiniams procesams tam tikrų vertingųjų 
komponentų koncentracija yra padidėjusi šimtus ir tūkstančius kartų. Naudingųjų iškasenų 
telkinių suradimas yra ilgas ir sudėtingas procesas, o jo vieta litosferoje yra išskirtinė. 

Akivaizdus pavyzdys yra miško, kaip išskirtinio gamtos komponento, vertės suabso-
liutinimas. Detaliai išžvalgytų naudingųjų iškasenų telkinių plotai tesudaro 0,26 % Lietu-
vos miškų ploto. Miškų įstatymas nurodo, kad miško žemė gali būti paverčiama kitomis 
naudmenomis tik šiame įstatyme nustatytais išimtiniais atvejais, mūsų atveju naudingųjų 
iškasenų eksploatavimo teritorijoms formuoti, kai nėra galimybės šių iškasenų eksploa-
tuoti ne miško žemėje. Tačiau ši įstatymo nuostata nepagrįstai suabsoliutina miško vertę ir 
reikšmę valstybei ir visuomenei. Iš Statistikos departamento duomenų, miškų ir žemės gel-
mių registrų žinoma, kad apie 32,3 % Lietuvos teritorijos užima miškai, detaliai išžvalgytų 

259 Kaveckis M. Lietuvos mineraliniai turtai. Naujoji Romuva,	1936,	Nr.	8,	p.	175–180;	Dalinkevičius J.	
Kiek	 mes	 pažįstame	 Lietuvą	 geologiniu	 atžvilgiu	 ir	 kokie	 mūsų	 tyrinėjimų	 uždaviniai	 artimiausioje	
ateityje. Gamta,	 1936,	Nr.  2,	 p.  106-112;	Kaveckis	M.	Mūsų	 statybiniai	 planai	 ir	 statybinės	medžiagos	
problema. Tautos ūkis, 1937, Nr. 32, p. 621–624.
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naudingųjų iškasenų telkinių plotai ap-
ima tiktai 1,3 %. Naudingųjų iškasenų 
vertė juose – 63,6 mlrd. Lt, visų miškų – 
20 000 mln. Lt. Taigi, Lietuvos teritori-
jos ploto vienetas (1 km2 ar 1 ha), esantis 
virš naudingųjų iškasenų telkinio, yra 
77 kartų vertingesnis nei tokio pat ploto 
teritorija, kurią užima vien tiktai miškas. 
O naudingųjų iškasenų telkinių gali būti 
aptinkama ne bet kur, o tiktai ypač palan-
kiomis geologinėmis sąlygomis. 

Apskaičiavus mažų miško plotelių, 
įsiterpusių į detaliai išžvalgytų žvyro telkinių teritoriją, miško ir naudingųjų iškasenų ver-
čių skirtumas tame pačiame mišku apaugusiame plote siekia 200–600 kartų. Norint gauti iš 
miško adekvačią naudą, tektų daugiau nei du tūkstančius metų auginti ir vėl kirsti mišką. O 
gamtosaugine prasme visuomenė ir gamta nuostolio neturi, jei miškas bus atkurtas iškasto 
karjero teritorijoje arba iškart pasodinamas kitoje nederlingoje žemėje. O santykiniai prara-
dimai yra milžiniški. Pavyzdys gali būti Samantonių žvyro ir smėlio telkinio dalis, apaugusi 
mišku. Tai 18 a miškelis 13 ha ploto telkinio viduje (6, 7 pav.). Dėl šio miškelio Vilniaus 
regiono aplinkos apsaugos departamentas nepritaria ūkinei veiklai šioje telkinio dalyje. 

Apskaičiavę augančio miškelio medynų vertę ir po juo bei privažiavimo iki paliekamo 
miškelio žemės juostoje išžvalgyto žvyro ir smėlio vertę, gauname, kad išsaugodami 5,9 tūkst. 
Lt vertės medieną, prarandame 2,3 mln. Lt vertės žaliavos ir 85,8 tūkst. Lt žemės gelmių mo-
kesčių, sumokamų į valstybės biudžetą. Miško ir naudingųjų iškasenų verčių santykis 1/404. 
Jei įmonė ir paaukotų šiuos išteklius, tai rengiant teritorijos detalųjį planą negalėtų šio 0,18 ha 
ploto miškelio palikti miško žeme, nes mažiausias miško plotas gali būti tiktai 5 ha. Tektų iš 
13 ha telkinio ploto atrėžti tuos 5 ha pakankamo ploto miško žemei suformuoti. 

Kita naudingųjų iškasenų prieinamumo problema yra planuojamos ūkinės veiklos po-
veikio aplinkai ir žmonių sveikatai (PAV) vertinimas. Vertinant galimą kasybos pramo-
nės poveikį aplinkai, atsakingos institucijos kiekvieną objektą orientuoja analizuoti taip 
detaliai, lyg jis būtų vienintelis, neturintis analogų. Lietuvoje veikia per 250 įvairiausiu 
intensyvumu eksploatuojamų karjerų ir nė vienas jų nesukėlė esminio neigiamo poveikio 
aplinkai. Tačiau jei PAV subjektams vertinimas pateikiamas pagal analogijos principą, tai 
toks metodas nepripažįstamas. Investuotojus į naudingųjų iškasenų žvalgybą ir gavybą bau-
gina PAV proceso neapibrėžtumas. 

Atlikus visų Lietuvos žemės gelmių registre esančių detaliai išžvalgytų ir nenaudoja-
mų telkinių prieinamumo naudojimui vertinimą, gauti tokie duomenys (pagal naudingųjų 

Miškelis Samantonių žvyro ir smėlio telkinio viduje 
(0,18 ha ploto). G. Juozapavičiaus nuotrauka, 2013 m.
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iškasenų rūšis). Dideli valstybės plotai yra paskelbti saugomomis teritorijomis, kuriose eks-
ploatuoti naudingųjų iškasenų telkinių negalima. Dėl to nemaža žemės gelmių išteklių dalis 
tampa nebepasiekiama naudoti Tai ypač atsiliepia durpių išteklių prieinamumui (8 pav.). 
Saugomose teritorijose yra daugiau nei 71 % nenaudojamų durpynų išteklių, miškuose – 
19,6 %. Teoriškai eksploatuoti būtų galima tiktai apie 62,3 mln. m3 durpių. Tačiau tai dau-
giausia durpės, kurios buvo išžvalgytos dar iki melioracijos laikotarpio. Šiuo metu melio-
ruotose pievose esantis durpių klodas yra sunykęs. Pavienių durpynų tyrimas rodo, kad dėl 
mineralizacijos yra prarasta apie 90 % durpių išteklių. Todėl durpių pramonės aprūpinimo 
naujais žaliavos ištekliais perspektyvos tapo labai menkos.

Ne ypač palanki situacija ir naujų žvyro išteklių įsisavinimui (9 pav.). Šioje telkinių 
grupėje, pridėjus išteklius mišku apaugusiose ir saugomose teritorijose, eksploatacijai priei-
nami vos 8 mln. m3 žvyro iš 133,8 mln. m3 išteklių, esančių nenaudojamuose telkiniuose. 

Kalbant apie kompleksinius žvyro ir smėlio telkinius – jeigu įmonės, kurios šiuo metu 
siekia gauti Geologijos tarnybos leidimą naudoti savo lėšomis išžvalgytus išteklius, įgyven-
dins savo siekius, tai likusių 57,5 mln. m3 žaliava tampa nebeprieinama naudoti, nes visi 
šie telkiniai yra apaugę mišku, saugomose teritorijose. Juose naudingųjų iškasenų gavyba 
negalima (10 pav.). 

Panaši yra ir smėlio telkinių prieinamumo situacija. Miškuose ir saugomose teritorijose 
yra daugiau nei 94 % visų smėlio išteklių. Teoriškai įsisavinti būtų galima tiktai 3,3 mln. m3 

Samantonių žvyro ir smėlio telkinio ortofoto planas, 2013 m.
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smėlio iš išžvalgytų ir nenaudojamų 
69 mln. m3. Molio, dolomito ir klin-
ties būtų įmanoma eksploatuoti apie 
26,5–31,8 % detaliai išžvalgytų, bet 
dar nenaudojamų telkinių išteklių.

Naudingųjų iškasenų  
išteklių naudojimo 
apribojimų problema

Visų naudingųjų iškasenų, esančių 
detaliai išžvalgytuose neprieina-
muose naudoti telkiniuose, bendra 
vertė yra 23 659 mln. Lt. Iš jų dėl ap-
ribojimų buvo prarasta 43 % (pagal 
vertę) visų rūšių dar nenaudojamų 
detaliai išžvalgytų naudingųjų iš-
kasenų. Dėl apribojimo patekti prie 
naudingųjų iškasenų telkinių, kurie 
yra mišku apaugusiose teritorijose, 
apimančiose tiktai 0,26 % Lietuvos 
miškų ploto, prarastų naudingųjų iš-
kasenų vertė sudaro 6 220 mln. Lt. 
Tai dideli nuostoliai krašto ūkiui, 
kai visų šalies miškų vertė, Statisti-
kos departamento duomenimis, yra 
20 000 mln. Lt. Jei būtų leidžiama 
įsisavinti mišku apaugusius nau-
dingųjų iškasenų plotus, valstybės 
biudžetas pasipildytų apie 215 mln. 
Lt kompensacijomis už miško pa-
vertimą naudingųjų iškasenų teri-
torija. Atrodo, kad tokių sprendimų 
ekonominių padarinių šiuo aspektu 
niekas nebandė vertinti.
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1 lentelė . Savivaldybių tarybų apribojimų, stabdant PAV procesus, kaina

Žvyro telkinys Plotas 
(ha)

Ištekliai 
(tūkst.	

m3)

Savi- 
valdybė

Sąlyginė 
išteklių	
vieneto 
kaina 
(Lt)

Prarasta (mln. Lt)

Vals- 
tybės 
turto

Mokes- 
čių	už	

gamtos 
išteklius

Kompensacija 
už miško žemės 

pavertimą 
naudingųjų	

iškasenų	teritorija

Iš viso

Baltromiškė 
(rytinis sklypas) 55,3 3 012 Jonavos r. 6 18,072 4,638 0 22,710

Santaka 312,8 33 044 Jonavos r. 6 198,264 50,888 6,256 255,408
Margis (I sklypas) 219,4 13 580 Trakų	r. 6 81,48 20,913 0 102,393
Zujūnai	II	sklypas 29,7 2 923 Vilniaus	r. 6 17,538 4,501 0,594 22,633
Zujūnai	III 13,8 656 Vilniaus	r. 6 3,936 1,010 0 4,946
Pašiliai 70,1 7 522 Vilniaus	r. 6 45,132 11,584 0,578 57,294
Greičiūniškės 15,5 1 623 Vilniaus	r. 6 9,738 2,499 0 12,237
Pagiriai-
Kaišialakiai 8,1 890 Vilniaus	r. 6 5,34 1,371 0,162 6,873

Iš viso 724,7 63250 379,5 97,405 7,59 484,495

2 lentelė . Priėjimo prie naudingųjų iškasenų telkinių apribojimų padariniai 
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Durpės 480,6 132,2 612,8 7,5 3604,5 991,5 4596 62,3 467 7221 20 144,42 4740,4

Klintys 86,889 86,889 34,5 0 2997,7 2998 37,324 1288 378,8 20 7,576 3005,2

Dolo- 
mitas

60,054 60,054 13 0 780,7 781 21,6 281 874,8 20 17,496 798,2

Molis 18,492 19,347 37,839 9,8 181,2 189,6 371 17,647 173 568,6 20 11,372 382,2

Žvyras 24,638 87,336 71,336 2,786 186,096 6 147,8 968,7 1117 21,821 131 995,7 20 19,914 1136,5

Smėlis 6,952 58,034 0,344 65,33 5 34,8 291,9 327 3,467 17 734,6 20 14,692 341,3

Iš viso 530,682 443,860 71,336 3,130 1049 3968,3 6220,1 10188 164,159 2357 10773,5 215,47 10404



Į v a d a s 489

Neigiamą požiūrį į naudingųjų iškasenų kasėjus dažnai formuoja viešojo informavimo 
priemonės, atskirų politikų ar žaliųjų judėjimo narių pasisakymai. Nuomonė, kad kasėjai 
moka per mažus mokesčius už žemės gelmių išteklių išgavimą, yra supaprastinta. Valstybės 
politiką naudingųjų iškasenų naudojimo srityje formuoja Aplinkos apsaugos ministerija. 
Kuriant ir priimant teisės aktus, kurie reglamentuoja žemės gelmėse esančių išteklių naudo-
jimą, sprendimai turėtų skatinti krašto gyventojų gerovės kūrimą.

Tausojančios naudingųjų iškasenų gavybos problema

Viena iš svarbiausių ir efektyviausių reguliavimo priemonių yra išgaunamų išteklių kai-
na. Vienas veiksnių yra mokestis už gamtos išteklių naudojimą. Mokesčio už valstybinius 
gamtos išteklius įstatymo tikslas – ekonominėmis priemonėmis skatinti taupiai ir efektyviai 
naudoti valstybinius gamtos išteklius, kompensuoti gamtos išteklių tyrimo ir priemonių jų 
kiekiui bei kokybei išsaugoti valstybines išlaidas. Tačiau telkinių žvalgybą, PAV procedū-
ras, detaliųjų planų ir projektų rengimą apmoka suinteresuotos įmonės savo lėšomis. 

Taupumas suvokiamas kaip vartojimo mažinimas, nes per pastaruosius dvejus metus 
mokestis už naudingųjų iškasenų gavybą padidintas iki penkių kartų. Šie tarifai lyginami su 
mokamais Europos Sąjungoje, jais siekiama mažinti išteklių vartojimą, aplinkos taršą, nes 
jei mažiau vartosime, tai mažiau teršime. Iš čia kyla abejonės dėl deklaruojamų mokesčio 
už valstybinius gamtos išteklius įstatymo tikslų ir mokesčio tarifų:

•	 Didžiausi	 tarifai	nustatyti	 toms	naudingosioms	 iškasenoms,	kurios	dar	nenaudoja-
mos, o pradinės investicijos yra labai didelės ir patekti į rinką yra brangu. Lietuva 
daug	praranda	vis	dar	neeksploatuodama	milžiniškų	anhidrito	ir	sapropelio	išteklių.

•	 Sapropelis	gydymui	tinkamesnis	už	neapmokestinamas	žemapelkines	gerai	susiskai-
džiusias durpes.

•	 Didinant	mokesčius	už	opoką	ar	dolomitą	yra	skatinamas	žaliavos	importas	iš	greti-
mų	šalių.

•	 Oro	taršos	didinimas.	Portlandcemenčiui	gaminti	reikia	kur	kas	daugiau	kuro,	paly-
ginti	su	daugiasulfatiniu	cementu,	pagamintu	anhidrito	pagrindu.

Nors Lietuvoje naudingųjų iškasenų naudojimas yra vienas mažiausių Europoje, valsty-
bės politika – ir toliau mažinti gavybą. Didžioji dalis naudingųjų iškasenų ir produktų iš jų 
sunaudojama Lietuvoje. Mokesčių tarifas yra sudedamoji parduodamos žaliavos ar produk-
to kainos dalis. Kuo didesnis mokesčio tarifas, tuo brangiau įmonės ar pavieniai asmenys 
mokės už žaliavas, reikalingas statyboms, kelių tiesimui ar kitiems darbams. Taigi, didinant 
mokesčius už žemės gelmių išgavimą, bus skurdinama pati visuomenė. 

Pirmieji Lietuvos geologijos ir mineralinių žaliavų tyrėjai ir lietuviškosios geologinių 
tyrimų mokyklos kūrėjai visuomet pasisakė už tai, kad krašto gerovę galime sukurti plė-
todami savo vietinę žaliavų rinką ir skatindami gavybos plėtrą. Žemės gelmių išteklių tam 
turime pakankamai.


