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Pirmą kartą šios nuogulos aptiktos Kaune gręžiant artezinį šulinį Ragučio alaus darykloje 

1927 metais. 



Gausios žinios apie šios naudingosios iškasenos paplitimą buvo gautos atliekant 

Lietuvos žemės gelmių geologinį kartografavimą. 

Dar 1958 metais žurnale „Švyturys“ korespondentai R.Budvietis ir J.Žvejas straipsnyje „Atsiveria žemė“ šitaip rašė

apie Lietuvą:

Toliau aiškinama, kad tai, kas slypi žemės gelmėse giliau plūgo verstuvo, viską atranda

Lietuvos diplomuoti geologai. Tada svajota, kad

Praėjo daugiau nei pusė amžiaus, 

o ŠI VERTINGA ŽALIAVA vis DAR NENAUDOJAMA visuomenės labui!!!

„Lietuva – artojų kraštas – taip bent mėgo ją anksčiau vadinti ne tik poetiškai 

nusiteikę žmonės. Tokia ji iš esmės ir buvo.“ 

„tarp Kauno ir Prienų įrengtos šachtos tieks anhidritą, galintį pakeisti gipsą, 

kurio atsargos respublikoje jau baigia išsekti. Bet tai dar ne viskas. Anhidritas –

chemijos pramonės duona, iš jo bus gaminama sieros rūgštis ir anhidritinis 

cementas...“ 



1961 m. 1979 m.

1992 m. 1994 m.



Nepasisekus susiderėti su žemės 

savininkais virš telkinio kontūro 
(pardavėjai pageidavo gauti po 5 mln. LT/ha), 

UAB „Margasmiltė“ įsigijo iš 

SEB banko bankrutavusios įmonės 

valdomą žemės sklypą už 

priimtinesnę kainą netoli detaliai 

išžvalgyto telkinio kontūro. 

Daugiau nei dešimtmečiui praslinkus....2009 m.



Išgręžtas naujas 

gręžinys 

Išplėstas detaliai 

išžvalgyto telkinio 

plotas iki 235,8 ha

Gipso ir anhidrito 

ištekliai padidėjo 

iki 97,5 mln. m3

arba 273,6 mln. t.

2009 m.



Sekantis 

žingsnis – PAV 

procedūros

2009 m. 2010 m.



UAB „Margasmiltė“ gavo 

LGT  leidimą Nr. 43p-13 

(2013-10-25), 

kuriuo skirtas 235,5 ha 

kasybos sklypas. 

2013 m.



 

Kauno r. sav. taryba 

patvirtino antžeminės 

šachtos kasimo 

aikštelės detalųjį 

planą

buvo pradėta ieškoti 

naujausių technologijų, 

partnerių  ir įrangos 

požeminės kasyklos ir jos 

darbo projektavimui.

2013 m.



Pirmas susitikimas - Italijoje 

su Knauff firmos, tiekiančios 

kasybos įrangą blokų 

išpjovimui iš masyvo, atstovu 

Mauricio Martineliu.

Jam buvo pateikti šlifuoto 

kerno pavyzdžiai iš 2009 

metais išgręžto kerno

2011 m.



pasaulinė dekoratyvinio akmens paroda Niurnberge, Vokietija

ANTRAS ŽINGSNIS 2011 m.



Susidūrėme su kita problema:



Jungtinės karalystės kompanija Wardell Amstrong International 

atliko Pagirių anhidrito ir gipso telkinio sandaros ištyrimo 

patikimumo vertinimą

pakartotinai perskaičiavo naudingojo sluoksnio 

išteklius pritaikę MAPTEK‘ VULCAN 

pasluoksninio tūrių modelio metodiką

gavo tiktai 0,7 % nesutapimą

2013 m.



Lietuvos geologai buvo įsitikinę, kad Anhidrito klodas,

kuris apgaubtas gipso sluoksniu, yra apsaugotas nuo

vandens patekimo iš požeminę kasyklą, o visi uolienos

trūkiai yra užcementuoti gipsu arba selenitu, kas

akivaizdžiai matydavosi gręžinių kerne ir šlifuose.
 



 

Pagirių telkinio poliruoto anhidrito kerno atspalviai iš daugelio galimų



Buvo atliktas palyginimas su pasaulinėje rinkoje plačiausiai žinomais mėlynų atspalvių 

dekoratyvinio akmens pavyzdžiais iš:

Azul Macaubas kvarcitas iš 

Brazilijos
Azul Boquira kvarcitas iš 

Brazilijos

Azul Cielo kvarcitas 

iš Argentinos

Mėlynas marmuras “Seaflower 

marble” iš Kinijos, Fujian sritis

Mėlyna klintis “Erinstone” 

iš Airijos

Mėlynas labradoritas iš 

Angolos

Bursa Blue marmuras iš 

Turkijos

Sodalitas iš 

Bolivijos



Sodalitas dėl savo išskirtinio grožio jau perkopia į juvelyrinių akmenų grupę

Sodalito kiaušiniai

Sodalito papuošalai



Mėlynas anhidritas taip pat patenka į juvelyrinių akmenų kategoriją ir 

vadinamas tada „ANGELITU“

Gydomieji angelito akmenėliai iš Peru



Lietuvoje aptinkamas angelitas savo spalva ir grožiu 

lenkia rinkoje randamą angelitą iš Peru

Pagirių telkinio nešlifuoti angelito kristalai

Lietuvos anhidrito tinkamumas 

dekoratyvinio akmens rinkai 

buvo papildomai ištirtas Italijoje 

Padujos universitete vadovaujant 

pripažintam dekoratyvinio 

akmens ekspertui Marco Cosi. 

Išvada palanki



Esant palankiai situacijai rinkose, investitoriams pritraukti požeminės 

kasyklos finansavimui liko neatsakyti klausimai:

Ar patikimi praeityje išgręžtų gręžinių duomenys?

Ar tikrai visame detaliai išžvalgytame Pagirių telkinyje aptinkamas 
mėlynas anhidritas?

Kiek jo yra?

Koks naudingojo klodo sueižėjimas?

Ar įmanoma požeminėje kasykloje iš klodo išpjauti komercinio dydžio blokus ir 
juos pakelti į žemės paviršių?

1.

2.

3.

4.

5.



Papildomos žvalgybos gręžinių išsidėstymas

2019 m.

nuspręsta atlikti 

papildomą tyrimą

APIMTIS:

2 vertikalūs gręžiniai

8 nuožulnūs (45°) gręžiniai

Gręžskylių geofiziniai tyrimai

Akustiniai zondavimai



Tyrimams atlikti buvo sukomplektuota tarptautinė komanda:

Metodinis vadovavimas ir darbų kokybės vertinimas – SRK Consulting UK, Didžioji Britanija

Gręžimo priežiūra, kerno aprašymas, struktūrų identifikavimas, kerno fotografavimas, mėginių

paėmimas, kerno perpjovimas, šlifavimas, tyrimų koordinavimas – UAB „GJ Magma“

Gręžimo proceso ūkinis aprūpinimas, komandų iškvietimas prie gręžinių ir specialistų 

apgyvendinimas – UAB „Margasmiltė“

2019 m.

Gręžinių gręžimą trigubu vamzdžiu, naudojant kerno paėmimui iš dangos sluoksnių

polimerinius plastikinius hermetiškus vamzdžius, atliko GEOPS Bolkan Drilling Services Ltd

iš Bulgarijos su Atlas Copco CT20 gręžimo staklėmis (tiek vertikalius, tiek palinkusius

gręžinius). Per permo uolienas buvo keliamas orientuotas kernas. Kas 50 m buvo nustatomas

gręžinio polinkio kampas, kryptis, sluoksnio temperatūra.

4. 

3. 

2. 

1. 



Nuožulnaus gręžinio darbo aikštelė



Akustinio zondo nuleidimas

Geofizinius tyrimus gręžiniuose (akustinė zondavimą ir elektro

bei gamma karotažą, kavernometriją) atliko GeoVista/Geopartner

specialistai iš Švedijos, Lenkijos, o karantinui įsibėgėjus – iš 

Suomijos.

5. 

Vandens pritekėjimą į gręžskylę

vertikaliame gręžinyje atliko specialistai iš

Prancūzijos ir Švedijos.

Akmens dekoratyvumo rodiklius, jų rūšių 

išskyrimą ir vertinimą atliko ekspertas iš 

Italijos Marco Cosi.

6. 

7. 



Šiuo metu yra surinkta visa įmanoma lauko tyrimų medžiaga. Dėl 

karantino darbų užbaigimas laikinai suspenduotas. 

Sueižėjęs anhidrito kernas

1. Vakarinėje telkinio dalyje, 1992 metų detalios žvalgybos plote aptiktas tikai pilkas su 

neryškiu melsvu atspalviu anhidritas.

2. Pirmojo nuožulnaus gręžinio pakeltas anhidrito kernas buvo sueižėjęs kelių cm storio 

diskeliais. Buvo iškelta hipotezė, kad pataikytą į lūžio zoną.

Tyrimų rezultatai:



Sferos formos kerno trūkis

Pasukus antrą gręžinį beveik 90°

kampu ir gavus analogišką kerno

vaizdą, susivokta, kad tai gręžimo

pasekmė, nes sferos formos mažo

skersmens trūkių gamtoje nebūna



Ištisinis anhidrito kerno 

stulpas

 

Pakeitus gręžimo technologiją, toks

kerno suardymas išnyko. Mechaniniai

kerno trūkiai tapo reti arba visas 3 m

ilgio reisas buvo ištisinis.

 



Tačiau mėlyno akmens vakarinėje telkinio dalyje nebuvo. Užsienio ekspertai

pradėjo abejoti ar nebuvo apgauti.

Tyrimai perdislokuoti rytinę telkinio dalį, t. y. 2009 metų žvalgybos plotą, kur buvo aptiktas 

mėlynas anhidritas

Anhidrito kerno pavyzdžiai iš 2009 metais išgręžto gręžinio



rytinėje telkinio dalyje pirmajame nuožulniajame 

gręžinyje buvo aptiktas sodrios mėlynos spalvos 

daugiau nei 3 m storio (perskaičiavus į vertikalų 

pjūvį) anhidritas. 

Ištrauktas angelito kernas

2019-12-28 d.



Išgręžus rytinėje telkinio dalyje visus 8 gręžinius, ekspertas iš Italijos Marco

Cosi visame klode pasiūlė išskirti 4 dekoratyvinio akmens rūšis:

A – sodrios spalvos mėlynas anhidritas (angelitas) su auksinėmis gyslomis



B – šviesesnės mėlynos spalvos anhidritas (angelitas) su retesnėmis auksinėmis gyslomis 

ir pilkomis dėmėmis



C – mėlynas anhidritas (angelitas) su pilkomis dėmėmis



D – įvairių atspalvių (nuo šviesiai pilkos iki pilkos su melsvu atspalviu) juostuotas anhidritas



Nuodugnus orientuoto kerno

tekstūrų ir trūkių tyrimas,

kurį pagal SRK ir Marco Cosi

metodiką atliko mūsų

įmonės geologai Vytautas

Staškus ir Vyda Elena

Gasiūnienė, liudija tiek apie

atvirų gamtinių trūkių, tiek ir

apie susilpnintų (selenito ar

gipso) juostelių buvimą.

 
Juostuotos anhidrito tekstūros kerne ir ATV zondo vaizde



parengtas, suderintas ir patvirtintas Pagirių anhidrito požeminės 

kasyklos įrengimo projektas. Naudingasis klodas turėtų būti pasiektas 

nuožulniu 1,6 km ilgio ir 20 % nuolydžio tuneliu.

2019 m.



Spiralinio tunelio 

projekcija žemės 

paviršiuje



Spiralinio tunelio 3D vaizdas



GALINĖS KASAVIETĖS/GRĘŽVIETĖS MAŠINOS PRIEKINĖS DALIES BENDRAS VAIZDAS

Tunelis kasamas PFEM mašina (angl. Partial-face Excavation Machine)

https://www.herrenknecht.com/


KASAVIETĖS VAIZDAS IŠ PFEM MAŠINOS OPERATORIAUS DARBO VIETOS



GRUNTŲ STABILIZAVIMO ETAPAI VANDENINGŲ SLUOKSNIŲ PRAKASIMO METU

Vandeningi sluoksniai stabilizuojami greitai stingstančiu cementu su polimerais



POŽEMINĖS KASYKLOS ĮRENGIMAS
SVARBIAUSI PRINCIPAI:

Iškastos ertmės turi išlikti stabilios ne mažiau kaip 100
metų su ne mažesne kaip triguba jų stabilumo
apskaičiavimo atsarga;

Numatomi du gavybos būdai: blokų išpjovimas ir
trupintos anhidrito skaldos iškasimas

Apatinė patikimo storio likmena turi būti minimaliai
plona, kas sudarytų sąlygas maksimaliai išgauti
vertingiausią mėlynos spalvos anhidritą

Iškastos žaliavos iškėlimas į paviršių – automobiliniu
transportu



Kalnakasybos inžinieriai 

dr. Jozef Bocan ir Pavol Krajec

Priimtas pagrįstas sprendimas GAVYBĄ VYKDYTI 

DVEJUOSE HORIZONTUOSE KAMEROMIS SU 

ATRAMINĖMIS KOLONOMIS.

PLANUOJAMŲ IŠKASTI ERTMIŲ 

MODELIAVIMĄ ATLIKO



✓ Elementariosios kameros išmatavimai

plokštumoje 70 x 70 m.

✓ Jos aukštis – 5 m.

✓ Elementariosios kameros skliautui

palaikyti paliekamos 5 x 5 m ploto

kolonos.

✓ Eksploatacijos erdvė tarp šių kolonų

10 x 10 m.

✓ Skliauto (lubų) stabilumui užtikrinti

viršutiniame gavybos horizonte

paliekamas 10 m storio gipso ir

anhidrito sluoksnis.

Anhidrito telkinio požeminės kasyklos eksploatavimui parinktas 

kamerų su atraminėmis kolonomis būdas

ELEMENTARIOSIOS KAMEROS SU 

ATRAMINĖMIS KOLONOMIS IR 

KETURIAIS ĮVAŽIAVIMAIS 3D VAIZDAS



ELEMENTARIOSIOS KAMEROS 

PARAMETRAI IR IŠKASIMO SCHEMA

Apatinės likmenos patvarumas Byrbaumerio

geomechaniniame modelyje net 17 kartų

viršija geostatiškai nekompensuotą

perteklinio efektyvaus hidrostatinio slėgio

atstojamosios jėgos didumą.

Todėl spūdinio vandens  proveržio į apatinį 

gavybos horizontą tikimybė itin menka.

Apskaičiuotas apatinio horizonto apsauginio  

pado storis 5,7 m – todėl horizontus skirianti 

likmena storesnė.



Apjungus 25 elementariąsias gavybos

kameras į vieną gavybos bloką, apribotą

50 m pločio juostinėmis likmenomis, kurių

ašine dalimi bus iškasami transportiniai

tuneliai, buvo modeliuojama šių gavybos

blokų padėtis turimame telkinio kasybos

sklype.

ATRAMINĖ KOLONA

SIENINĖS LIKMENOS

PAGRINDINIS 

TRANSPORTO TUNELIS, 

IŠKASAMAS TARP 

GAVYBOS BLOKŲ

JUNGIAMIEJI TUNELIAI, 

IŠKASAMI TARP GAVYBOS 

KAMERŲ IR Į JAS

GAVYBOS BLOKO ĮRENGIMO PLANAS B/M



GAVYBOS HORIZONTUS JUNGIANČIO TUNELIO PJŪVIS

APATINIS IR VIRŠUTINIS gavybos HORIZONTAI susijungia prie nusileidimo tunelio. 

Papildomai projektuojami šių horizontų jungiamieji nuolaidūs tuneliai kiekviename 

gavybos bloke.



TRUPINTO ANHIDRITO GAVYBAI bus naudojamas globalios pramoninės Sandvik grupės

elektra varomą uolienų kasimo kombainą MR361 arba jo analogą.

✓ sustiprintas pagrindinis rėmas kietoms ir labai kietosioms uolienoms pjauti

✓ didelis aktyvus krovimo plotas, skirtas veiksmingam medžiagos transportavimui

✓ efektyvus pakrovimas į konvejerį padidina našumą

✓ papildoma proceso vizualizavimo sistema užtikrina aukštą kasimo 

tikslumą

✓ ilgis kartu su pasisukančiu transporteriu 11 m

✓ aukštis priklausomai nuo modifikacijos 2,6-2,9 m

✓ kasimo aukštis – 4,9-5,05 m

✓ kasimo gylis giliau aslos – 0,21 m

✓ viena užeiga užgriebiamas kasimo plotis 4,5-7,6 m

✓ uolienos pakrovimo transportavimui greitis – 300 m3/h



POŽEMINĖS KASYKLOS MECHANIZMAI

AKMENS BLOKAI bus išpjaunami grandininėmis blokų pjovimo staklėmis iš 

priekinės tunelio ar kameros sienos.

Planuojama naudoti 3,2 m 

ilgio grandininius pjūklus. 

Planuojama naudoti Italų 

firmos Fantini gaminamą 

elektra varomą 

grandininę blokų 

išpjovimo mašiną GU 70-

R-XC. 



Fantini mašinos dirba požeminėje Pazin (Kroatija) dekoratyvinės klinties 

kasykloje. 

Čia gavyba analogiška pasirinktai per 7 pamainas viena mašina

galima pasistūmėti galerijoje 3 m

pirmyn.

išpjaunama apie 150 m3 uolienos

Šis mašinos darbo našumas

priimtas ir apskaičiuojant blokų

išpjovimo tempus Pagirių

požeminėje kasykloje.



BLOKINIO AKMENS 

IŠPJOVIMAS
Blokų išpjovimas kameroje prasideda tada, kai Sandvik MR361 kasimo

kombainu iškasama 10 x 20 m ploto ir 5 m aukščio erdvė ir kasimo

kombainas pasišalina iš kasavietės.
Blokų pjovimo mašina GU 70-R-XC 

Kai blokai pjaunami 10 m pločio galerijoje, tai

išpjaunamos dvi 38 mm pločio vertikalios

siūlės galerijos kraštuose ir penkios siūlės

vidinėje dalyje

Pjaunant blokus 5 m pločio

tunelyje, išpjaunamos dvi

38 mm pločio vertikalios

siūlės tunelio kraštuose ir

dvi siūlės vidinėje dalyje

Pjovimo gylis – 3 m

Vieno akmens bloko išmatavimai:

ilgis – 3000 mm, 

plotis 1616 mm, 

aukštis 1202,5 mm,

tūris – 5,83 m3,

svoris – 16,9 t. 

Abiem atvejais išpjaunamos 5 horizontalios siūlės, pradedant nuo lubų. 

APATINĖS HORIZONTALIOSIOS SIŪLĖS IŠPJOVIMAS POŽEMINĖJE PAZIN KLINTIES 

KASYKLOJE, KROATIJA



Sienoje išpjaunamos vertikalios ir horizontalios siūlės

Blokus iš visų pusių apžiūrėti ir analizuoti galima Autocad Civil programa

GALERIJOJE IR TUNELYJE IŠPJAUNAMŲ 

BLOKŲ IŠDĖSTYMO 3D MODELIS



ŠAKINIU PAKROVĖJU visi blokai yra 

ištraukiami ir pakraunami į transportą

MAŽŲ GABARITŲ SUOMIŲ FIRMOS KALMAR ŠAKINIS KRAUTUVAS DCG300-12LB

✓ Variklio galia 194 kW

✓ Ilgis be šakių 6,94 m. 

✓ Krautuvas manevringas. 

✓ Vidinis posūkio spindulys 0,95 m

✓ Išorinis posūkio spindulys 6,6 m. 

✓ Keliamoji galia 30 t



Išlaužus vieną išpjautų blokų vertikalią eilę ir krautuvu ištraukus visus 4 blokus, į atsilaisvinusį tarpą įvažiuoja

kita elektra varoma Fantini firmos BLOKŲ GALĄ NUPJAUNANTI GRANDININĖ MAŠINA GU 50-SC.

GU 50-SC PAZINI DEKORATYVINĖS KLINTIES 

POŽEMINĖJE KASYKLOJE, KROATIJA



✓ Varomas elektra

Akmens blokai iš sienos ištraukiami šakiniu krautuvu su keltuvu ir pakraunami į AKMENS 

BLOKŲ IŠVEŽIMO DAUGIAFUNKCINĮ VILKIKĄ (SUNKVEŽIMĮ). 

✓ Turi kabinas abiejuose galuose
✓ Gali įveikti 20 %  tunelio nuolydį 

✓ Keliamoji galia iki 40 t

anhidrito skaldai pervežti ant platformos

užkeliama savivartė dežė (4,6 m ilgio, 1,5 m

pločio ir 2 m aukščio, 13,8 m3 tūrio)

galima išvežti apie 36 t trupinto anhidrito



POŽEMINIŲ  ERTMIŲ 

PANAUDOJIMAS (KASYKLOS 

REKULTIVAVIMAS)

Iškastos kameros plokštumoje 70 x 70 m, aukštis – 5 m

Elementariosios kameros skliautui palaikyti 

paliekamos 5 x 5 m ploto kolonos

Iškasta erdvė tarp šių kolonų 10 x 10 m

Iškastos ertmės gali atlaikyti bet kokius natūralius ar dirbtinius žemės plutos drebėjimus

sudaro prielaidas valstybės ar savivaldybės lygmens ekstremalių 

situacijų valdymo centrui įrengti

Įvairių produktų, kurių saugojimui reikalinga žemesnė ir pastovi 

temperatūra bei drėgmė (daržovės, vaisiai, vynas), sandėliavimas.

Turizmui ir edukacijai



Vertinimo išvada: „Remdamasis aukščiau išdėstytais faktais, vertinu projektą kaip

„Labai gerą“ ir rekomenduoju įgyvendinti šį istorinio precedento Lietuvoje

neturintį kasybos projektą.“

TARPTAUTINĘ PROJEKTO EKSPERTIZĘ ATLIKO kvalifikuotas ekspertas, teisės 

mokslų daktaras, diplomuotas kasybos inžinierius Vladimir Narožny. 

Pristatomą anhidrito išteklių naudojimo projektą

požeminėje kasykloje suderino visos Lietuvoje

įgaliotos institucijos arba informavo, kad pagal šių

institucijų veiklos teisės aktus, toks derinimas nėra

būtinas. Patvirtinto LGT prie AM.



www.gjmagma.lt

gjmagma@gmail.com

Vaidevučio g.18, Vilnius

G
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