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Geologijoje SAPROPELIS apibrėžiamas 

kaip:

Priemaišas sudaro mineralinė dalis: smiltelės, molis ar gėlavandeniai karbonatai. 

bestruktūrė, 

koloidinės sandaros, 

nuo skystus drebučius primenančios
iki tankios, plastiškos arba purios 
konsistencijos ežerų nuosėda, 

turinti ne mažiau 10-15 % 
organinės kilmės medžiagų. 



Cheminė sudėtis ir lemia sapropelio panaudojimo sritis bei vertę.

PAGAL CHEMINĘ SUDĖTĮ sapropelis skirstomas į:

silicinį

ŠIŲ KOMPONENTŲ KIEKIŲ SANTYKIAI SUKURIA NEMAŽĄ SEKĄ ĮVAIRIŲ SAPROPELIO ATMAINŲ. 

Plačiausiai gali būti panaudotas ir turintis didžiausią vertę yra 

GAUSIAI PRISOTINTAS ORGANINE MEDŽIAGA SAPROPELIS.

organinį karbonatinį geležingą 



Pagal žymius Lietuvos ežerų ir pelkių tyrinėtojus 

A.Garunkštį, A.Seibutį ir J.Jarošiūtę

Lietuvos ežeruose gali būti susikaupę apie 

5,76 mlrd. m3, 

o pelkėse – apie 4,5 mlrd. m3 sapropelio.



IŠ VISO Lietuvos žemės gelmių išteklių registre yra apskaitoma apie 186,7 mln. m3 įvairiu detalumu 

ištirtų sapropelio išteklių. 
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Lietuvos geologijos tarnybos duomenų bazėje ir žemės gelmių registre yra fiksuoti duomenys

apie 90 įvairiu detalumu išžvalgytus sapropelio telkinius ar prognozinius plotus.

LGT duomenų bazėje apskaitomų sapropelio telkinių ir prognozinių plotų skaičius
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Sapropelio ištekliai Lietuvos ežeruose fiksuoti žemės gelmių registre, mln. kub. m

Detaliai išžvalgytų išteklių dalis yra menka - apie 15,3 mln. m3



Detalios žvalgybos tyrimams atlikti pakanka:

Pagal teisės aktų reikalavimus joks savininkas 

negali neleisti tirti žemės gelmių!

1. gauti ežero savininko sutikimą

2. darbus užregistruoti Lietuvos geologijos tarnyboje.

Todėl šiame etape problemų nebūna.



GEOLOGINIAI TYRIMAI ATLIEKAMI pagal Lietuvos geologijos tarnybos parengtas, tačiau nepatvirtintas

sapropelio telkinių tyrimo ir išteklių klasifikavimo rekomendacijas, kurių pagrindas yra Baltarusijoje prieš

daugiau nei 40 metų išteistos taisyklės.

Iš 23 detaliai išžvalgytų sapropelio telkinių 

LEIDIMAI naudoti šių telkinių išteklius buvo 

išduoti 9 telkiniams. 

Tačiau realiai gavyba neprasidėjusi. 



PAEŽERĖS EŽERO (ŠILALĖS RAJONAS)

sapropelio telkinio gavyba nutrūko vos prasidėjusi dėl 

išgauto sapropelio realizavimo problemų. 



MEDŽIALENKĖS EŽERO (MAŽEIKIŲ RAJONAS) 

sapropelį eksploatavusi įmonė bankrutavo ir gavyba 

nutrūko, leidimas panaikintas. 



MIDULIO EŽERE (ZARASŲ RAJ.) 2015-2016 metais iškasta 32 tūkst. kub. m sapropelio. 



Pradėta GERVINIO EŽERO sapropelio gavyba irgi 

nutrūko. Iškasta apie 6 tūkst. kub. m.



GRŪTO EŽERO (DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ) sapropelis

buvo ištirtas balneologijos tikslams, tačiau gavyba neprasidėjo ir šis

telkinys šiuo metu yra Grūto parko teritorijoje, gavyba negalima.



RAUŠKO EŽERO sapropelio gavyba prasidėjo 2019 metais.

Žaliava mažais kiekiais naudojama sveikatinimo reikmėms.



Rinka vis dar nėra pasirengusi priimti sapropelį kaip EKOLOGIŠKĄ TRĄŠĄ. 

Europos Sąjungos normatyviniai aktai visai neseniai 

šią žaliavą priskyrė ekologiškų trąšų grupei 



Teisės akte, reglamentuojančiame trąšų gamybą ir naudojimą, 

nurodoma, kad trąša gali būti:

SAPROPELIS TOKIAS 

SĄLYGAS ATITINKA. 

„Daug organinių medžiagų turinčios 

nuosėdos, susidariusios gėlo vandens 

telkiniuose nepatenkant deguoniui.“ 



Naudojimui kelią gali prasiskinti tiktai gausiai ORGANINE medžiaga prisotintas sapropelis.
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Kokia Žemės gelmių registre esančių telkinių ar prognozinių išteklių sapropelio sudėtis?

Ar ji pakankamai 

patraukli pramoniniam 

įsisavinimui?
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Taigi ar Žemės gelmių registre 

esančių telkinių ar prognozinių 

išteklių sapropelio sudėtis 

pakankamai patraukli 

pramoniniam 

įsisavinimui?



LIETUVOJE NETGI ORGANINIS SAPROPELIS VIS DAR NEATRANDA KELIO Į NAUDOJIMĄ

Visose šiose srityse pritaikomos 

unikalios sapropelio savybės, kurias 

nulėmė užsikonservavęs planktonas 

ar bentosas. 

Tai, kaip taisyklė gausiai organine 

medžiaga prisotintas sapropelis. 

JO LIETUVOJE YRA, TAČIAU MAŽAI IŠTIRTA

AUGALININKYSTĖJE BALNEOLOGIJOJE KOSMETIKOJE

PAŠARŲ GAMYBOJE
STATYBINIŲ MEDŽAIGŲ 

GAMYBOJE



BUVO PRADEDAMOS GVILDENTI 

GALIMYBĖS DEGINTI ŠIĄ EŽERŲ 

NUOSĖDĄ  KATILINĖSE. 

O sudeginti retai aptinkamą gausiai praturtintą organine medžiaga sapropelį nepriimtina. JIS YRA RETAS. 

Katilinės nenori priimti durpių, kuriuose pelenų kiekis daugiau kaip 10 %. Tokio peleningumo sapropelį jau geriau 

vartoti pagiriomis vietoj kisieliaus, negu deginti. MANOME KURUI SAPROPELIO LIETUVOJE NĖRA.

Idėja tolygi kaip iš gintaro gabalų gaminti lakus ar 

smilkalus arba unikalų monomineralinį kvarcinį Anykščių 

smėlį pilti ant žvyrkelių, kad jie spindėtų kaip cukrus.......

Juk tokį dumblą, kuriame organinės medžiagos yra mažiau nei 30 %, o viską sudaro mineraliniai 

pelenai, niekas nesiims deginti. 

KUR UTILIZUOTI PELENUS? 



Mokesčių už gamtos išteklius 
įstatymas teigia, kad

„Naudingosios iškasenos – žemės gelmėse esančios gamtinės 

mineralinės medžiagos, kurias galima naudoti gamyboje ar kitoms 

reikmėms“.

SAPROPELIS - nėra gamtinė mineralinė medžiaga,

jis gamtinė organinė medžiaga



Kaip apskaičiuoti mokestį?

• Mato vienetai – pagal detalią žvalgybą

• Mokesčio tarifas – m3

• Ištekliai matuojami klode (natūralios drėgmės)

Mokama pagal  išgautą kiekį. 

Kaip jį  rasti?
Gavyba nustatoma pagal 

markšeiderinius apmatavimus
(Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus 2003 m. sausio 10 d. 

įsakymu nr. 1-01 patvirtintos „Markšeiderinių darbų atlikimo 

kietųjų naudingųjų iškasenų telkiniuose laikinųjų taisyklės”)



Už ką mokėti?

iškastą visą tūrį kartu su vandeniu, kuris grąžinamas 
nuvandeninant sapropelį?

perskaičiuotą sapropelio tūrį prie absoliučiai 
sausos jo masės, nes sapropelyje esantis vanduo yra 

žalinga priemaiša trukdanti naudoti jį gamyboje?

iškastą mineralinę dalį, nes organinė sapropelio dalis 
nėra naudingoji iškasena?



Išvados:
Šiuo metu nėra pakankamai duomenų visų Lietuvos ežerų sapropelio telkinių INVENTORIZACIJAI 

pagal sapropelio tipus ir panaudojimo kryptis.

Sapropelis naudingąja iškasena laikytinas tiktai tas, kuris pagal sudėtį turi pramoninio 
pritaikomumo sritį. 

Sapropelio klodai, kuriuose vidutinis ORGANINĖS medžiagos kiekis nesiekia 30 %, 

nelaikytinas naudingąja iškasena.

Sapropelio klodai, kuriuose vidutinis ORGANINĖS medžiagos kiekis sudaro nuo 30 % iki 
50 %, yra menko potencialo žaliava. 

Sapropelio klodai, kuriuose vidutinis ORGANINĖS medžiagos kiekis didesnis nei 50 %, 

laikytini vertingiausiais naudingųjų iškasenų telkiniais. 

ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIŲ REGISTRE esančių parengtiniai išžvalgytų sapropelio telkinių ir 

prognozinių išteklių kiekį tikslinga koreguoti atsižvelgiant į šių klodų kokybės rodiklius. 

VALSTYBĖS POŽIŪRIS - ar kiekvieną uždumblėjusį ežerą (atitinkantį ES saugomų 
buveinių kriterijus) reikia saugoti, prarandant vertingiausius sapropelio išteklius? 
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