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Geologinių paslaugų įvairovė: 19 rūšių licencijų, kiekvienoje iš jų paslaugų 

įvairovė.

Aptarsiu man artimą sritį –

Nemetalinių naudingųjų iškasenų ir vertingųjų 

mineralų paieška ir žvalgyba. 

Licencijos išduotos 27 įmonėms (2018-04-23 d.).

Sąrašas skelbiamas LGT svetainėje.



Tarp licencijas turinčių įmonių rasime:
Licencijos išduotos 27 įmonėms (2018-04-23 d.).

- jau likviduotas, tačiau leidimus vis dar turinčias įmones (UAB „Almontus“),

- įmones, kuriose dirba tiktai vienas asmuo ir jis neturi geologinio išsilavinimo
(UAB „Geotechnologijos“),

- mūsų visų remiama VšĮ „Geologijos akiračiai“, kurios vienintelis rūpestis
išleisti žurnalą.

- kitoms taip pat nevienodai reikšminga yra teikiamų geologinių paslaugų dalis.
Tiktai kelios iš jų gyvuoja vien tiktai iš geologinių paslaugų.
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Vidutiniai mėnesiniai atlyginimai 2017 metais

Maks Min

Rinkoje laimi tos įmonės, kurios tyrimus atlieka pigiau, o tai reiškia, kad jose dirbančių

specialistų uždarbiai vargu ar bus dideli.

Išskyriau 9 įmones, kurių

pagrindinės pajamos tikėtinai

uždirbamos iš naudingųjų

iškasenų tyrimo.

Vidutiniai mėnesiniai 

atlyginimai tarp jų skiriasi 

3,6-3,8 karto.









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. Jeigu norėtumėte tirti durpes, tai 
tokie veiksmai nebeturėtų prasmės, nes pagal pateiktą Specialiųjų žemės iš miško naudojimo sąlygų įstatymo projekto 99 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 



Geologinės žvalgybos rezultatų aprobavimas Lietuvos geologijos tarnyboje prie AM problemų nekelia. 

Problemos prasidera planuojamos kasybos poveikio aplinkai vertinimo procese.

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. 



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?



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.

Jį inicijuoja LGT, kai žemės savininkas arba naudotojas suteikia leidimo turėtojui šio

proceso organizatoriaus teises.

Čia vėl daugiausiai kliuvinių PATIRIAMA IŠ URĖDIJŲ,

kurios 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.



JEI valstybę valdančios institucijos NEIŠGIRS naudingųjų 

iškasenų kasėjų įžvalgų dėl perteklinių vienpusiškų 

reikalavimų, tai ir geologines paslaugas teikiančių įmonių 

rinka susitrauks iki minimumo.  

Kviesčiau išsamiai diskusijai ir plataus spektro situacijos 

įvertinimo. Priešingu atveju visuomenė praras labai daug.
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