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Geologinis tyrimas

ATLIEKAMA TELKINIŲ 

PROGNOZĖ, PAIEŠKA, 

PARENGTINĖ IR 

DETALI ŽVALGYBA.

LGT prie AM aprobuoja tiktai 

detaliai išžvalgytų telkinių 

išteklius ir įtraukia juos į žemės 

gelmių išteklių registrą.

Poveikio aplinkai vertinimo procedūros

ATLIEKAMOS PAV 
PROCEDŪROS

Atsakingai institucijai – AAA 
priėmus išvadą/sprendimą, kad 
ūkinė veikla yra galima 
suinteresuotas asmuo/įmonė 
įgyja teisę rengti žemės gelmių 
išteklių naudojimo planą

Teritorijos planavimas

RENGIAMAS SPECIALUSIS 
PLANAS – ŽEMĖS GELMIŲ 
NAUDOJIMO PLANAS.

Projektuojami/ performuojami 
žemės sklypai naudingųjų 
iškasenų gavybai, 
nustatoma/pakeičiama pagrindinė 
žemės naudojimo paskirtis, 
suprojektuojama išteklių gavyba, 
iškasto karjero rekultivavimas ir 
rekultivuoto ploto žemės paskirties 
pakeitimas iš kitos (naudingųjų 
iškasenų teritorijos) į pritaikytą 
naudojimui po išteklių 
išeksploatavimo. 

ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIŲ ĮSISAVINIMO TEISEI ĮGYTI BŪTINI TRYS PAGRINDINIAI ETAPAI



GEOLOGINIO TYRIMO ETAPAS nekelia rimtų 

problemų, nes jis atliekamas pagal daugiau nei prieš 

25 metus LGT prie AM priimtas ir pasiteisinusias 

atskirų rūšių naudingųjų iškasenų tyrimo ir išteklių 

klasifikavimo rekomendacijas



Esmingesni žemės gelmių išteklių įsisavinimo apribojimai kyla kasybos 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ETAPE.

PAV procese perdėtai

sureikšmintas ES  buveinių 

direktyvos kriterijus atitinkančių 

vietovių apsaugos statusas.

Buveinė 6270 – tai rūšių turtingi smilgynai. 

Tai užleista nenaudojama ariama žemė.



AM yra IŠREIŠKUSI NUOMONĘ, kad tokioms

„inventorizuotoms buveinėms nenumatytas specialus apsaugos 

režimas – buveinės neįrašytos į Vietovių, atitinkančių gamtinių 

buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, skirtą 

pateikti Europos Komisijai, patvirtintą aplinkos ministro 2009 m. 

balandžio 22 d. įsakymu Nr. D1-210“. 

„INVENTORIZUOTŲ BUVEINIŲ APSAUGOS KLAUSIMAS NETURĖTŲ 

BŪTI VERTINAMAS, NES TAM NĖRA TEISINIO PAGRINDO“. 

Būtų nuostabu, kad atsakingos

už aplinkos apsaugą institucijos

– VSTT ir AAA įsiklausytų į

tokią AM poziciją.



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.



Ignoruojamas faktas, kad karjerai nėra ilgalaikiai objektai, priešingai nei infrastruktūros statiniai (keliai, geležinkeliai, orinės

aukštos įtampos linijos). TAI TAŠKINIAI OBJEKTAI.

Iškasus kalvotame reljefe karjerą ir jį rekultivavus kraštovaizdžio

vertikalioji skaida tiktai padidėja. Dažnai jų dugne atsiranda

vandens telkinys, kurio krantus, apsodinus mišku, biologinė

įvairovė tiktai padidėja.

Todėl draudimas keisti reljefo formas dėl naudingųjų iškasenų gavybos yra perdėtas nuogąstavimas dėl 
reikšmingų neigiamų padarinių kraštovaizdžiui.

Naujoji Vilnia, Antakalnis. 
Vystomas Naujojo Antakalnio 

gyv. kvartalas

Buvęs karjeras



Teritorijų planavimo įstatymas

22 straipsnis. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų teisinė galia

5. Kai žemės gelmių išteklių telkiniai nenurodyti savivaldybės lygmens bendruosiuose planuose, žemės
gelmių naudojimo planai neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose teisės aktų nustatyta tvarka
gali būti rengiami ir jais pagrindinė žemės naudojimo paskirtis gali būti keičiama, jeigu teritorijų planavimo
dokumentuose ar žemės valdos projektuose šiose teritorijose nesuplanuota inžinerinė infrastruktūra ir (ar)
jos plėtra.

Reglamentuoja (esama situacija)

Šis saugiklis buvo veiksmingas kol 

Seimas nebuvo patvirtinęs 

Specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų ir Žemės gelmių įstatymo 

aktualios redakcijos. 



Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

XIII skirsnis. 109 straipsnis. 2 dalis. <...> žemės gelmių išteklių telkiniuose draudžiama:

1) statyti statinius, įrengti įrenginius, tiesti inžinerinius tinklus (išskyrus statinius, įrenginius ar inžinerinius
tinklus, skirtus šių telkinių eksploatavimui);
2) įveisti mišką ar sodą;
3) įrengti dirbtinius vandens telkinius ir mažuosius karjerus;
4) keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdą (būdus), išskyrus pakeitimą į
kitos paskirties žemės naudingųjų iškasenų teritorijų naudojimo būdą.

Reglamentuoja (esama situacija)

Žemės gelmių įstatymas

25 straipsnis. Žemės gelmių išteklių ar žemės gelmių ertmių naudojimo sąlygos

1. Žemės gelmių ištekliai turi būti naudojami racionaliai ir kompleksiškai, apsaugant nenaudojamus žemės
gelmių išteklius.

Reglamentuoja (esama situacija)

27 straipsnis. Žemės gelmių ir jų išteklių apsauga

4. Atviru kasybos būdu išgaunamų naudingųjų iškasenų telkiniuose draudžiama:
1) statyti statinius, įrengti įrenginius, tiesti inžinerinius tinklus (išskyrus statinius, įrenginius ar inžinerinius tinklus, skirtus šių
telkinių eksploatavimui);
2) įveisti mišką ar sodą;
3) įrengti dirbtinius vandens telkinius ir mažuosius karjerus;
4) keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (arba) žemės sklypo naudojimo būdą (būdus), išskyrus pakeitimą į kitos
paskirties žemės naudingųjų iškasenų teritorijų naudojimo būdą.



Specialiųjų žemės naudojimo 
sąlygų įstatymas

Žemės gelmių įstatymas

pasiekiamas 

„patas“

Karjerą įrengti draudžiama, nes tai prieštarautų BP 

sprendiniams, o teritorijos neįmanoma urbanizuoti ar 

nutiesti inžinerinės infrastruktūros tinklus, nepažeidus 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir Žemės gelmių 

įstatymų reikalavimų

Teritorijų planavimo įstatymas

Savivaldybių bendrieji planai







Teritorijų planavimo įstatymas

22 straipsnis. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų teisinė galia

Siūloma išdėstyti taip:

5. Kai žemės gelmių išteklių telkiniai nenurodyti savivaldybės lygmens bendruosiuose planuose, žemės
gelmių naudojimo planai neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose teisės aktų nustatyta tvarka
gali būti rengiami ir jais pagrindinė žemės naudojimo paskirtis gali būti keičiama, jeigu teritorijų planavimo
dokumentuose ar žemės valdos projektuose šiose teritorijose nesuplanuota inžinerinė infrastruktūra ir (ar)
jos plėtra. atlikus Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytas procedūras,
ir priėmus atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvadą, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimas neprivalomas, arba priėmus sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai, kad planuojama ūkinė veikla atitinka teisės aktų reikalavimus.



LGT prie AM direktoriaus įsakymas dėl kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių klasifikacijos

II. NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ IŠTEKLIŲ KLASIFIKACIJA PAGAL GEOLOGINIO TYRIMO ETAPUS

8. Pagal geologinio tyrimo etapų rezultatus skiriamos šios kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių kategorijos:

- spėjami prognoziniai ištekliai

•(prognozavimas)

-aptikti prognoziniai ištekliai

•(paieška)

- parengtiniai išžvalgyti ištekliai

•(parengtinė žvalgyba)

- detaliai išžvalgyti ištekliai

•(detali žvalgyba)

Visų kategorijų ištekliai yra 
valstybės turtas, išimtinė 

valstybės nuosavybė

Lietuvos Statistikos 
departamentas apskaito kaip 
valstybės turtą tiek detaliai, 
tiek parengtiniai išžvalgytus 

išteklius

todėl abiejų kategorijų 
išžvalgytiems telkiniams turi būti 

taikomos 
vienodos apsaugos priemonės



Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Siūloma papildyti ir išdėstyti taip:

109 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos žemės gelmių išteklių telkiniuose

1. Šiame straipsnyje nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos aprobuotų atviru
kasybos būdu (nuo žemės paviršiaus karjerais) išgaunamų žemės gelmių išteklių telkiniuose, ir

parengtiniai išžvalgytuose telkiniuose, ir 50 m atstumu juo jų ribos, išskyrus atvejus, kai šie telkiniai
patenka į valstybinius parkus, draustinius ar rezervatus.



Lietuvos Respublikos miškų įstatymas

4) kituose miškuose, esančiuose vieno kilometro atstumu nuo Baltijos jūros ir Kuršių marių, II grupės
rekreaciniuose miškuose ir III grupės vandens telkinių apsaugos zonų, laukų apsauginiuose ir valstybinių parkų
apsaugos zonų miškuose, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 7, 8, 9 punktuose nurodytus atvejus ir šio
straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytą atvejį, kai baigiama eksploatuoti šiuo metu naudojamo telkinio dalis, dėl
kurios yra išduotas leidimas naudoti naudingąsias iškasenas, ir nėra galimybės tęsti telkinio eksploatavimo ne
miško žemėje, jeigu atitinkamų objektų statyba ar atitinkamų teritorijų formavimas numatytas bendruosiuose
planuose ar valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentuose arba šių saugomų teritorijų specialiojo
teritorijų planavimo dokumentuose. <...>

11 STRAIPSNIO 2 DALIS 4 punktas

11 STRAIPSNIO 1 DALIS 4 punktas

11 straipsnis. Miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis
1. Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis tvarką nustato Vyriausybė. Miško žemė

gali būti paverčiama kitomis naudmenomis tik šiame įstatyme nustatytais išimtiniais atvejais:
4) naudingųjų iškasenų eksploatavimo teritorijoms formuoti ir naudoti, kai nėra galimybės šių iškasenų

eksploatuoti ne miško žemėje savivaldybės teritorijoje arba kai baigiamas eksploatuoti pradėtas naudoti telkinys
ar jo dalis, dėl kurių yra išduotas leidimas naudoti naudingąsias iškasenas;

Reglamentuoja (esama situacija)

2. Paversti miško žemę kitomis naudmenomis draudžiama:



Lietuvos Respublikos miškų įstatymas
11 STRAIPSNIO 1 DALIS 4 punktas

11 STRAIPSNIO 2 DALIS 4 punktas

Tačiau esama atvejų, kai šių grupių miško žemė yra viduryje gamtos išteklių telkinio. Baigus eksploatuoti 

aplink esančius išteklius ir palikus tokius atskirus plotus, susidaro salos, kuriose miškas nėra vertingas, o 

ištekliai lieka neišeksploatuoti.



„4) kituose miškuose, esančiuose vieno kilometro atstumu nuo Baltijos jūros ir Kuršių marių, II grupės

rekreaciniuose miškuose ir III grupės vandens telkinių apsaugos zonų, laukų apsauginiuose ir valstybinių

parkų apsaugos zonų miškuose, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 punktuose nurodytus atvejus

ir šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytą atvejį, kai baigiama eksploatuoti šiuo metu naudojamo telkinio

dalis, dėl kurios yra išduotas leidimas naudoti naudingąsias iškasenas, ir nėra galimybės tęsti telkinio

eksploatavimo ne miško žemėje, jeigu atitinkamų objektų statyba ar atitinkamų teritorijų formavimas

numatytas bendruosiuose planuose ar valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentuose arba

šių saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose arba žemės gelmių naudojimo

planuose. Šiame punkte nustatyti draudimai ir apribojimai netaikomi miško žemę paverčiant kitomis

naudmenomis šio straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytu atveju.“

Lietuvos Respublikos miškų įstatymas

Siūloma išdėstyti taip:

11 STRAIPSNIO 2 DALIS 4 punktas



Lietuvos Respublikos miškų įstatymas

11 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nenurodytuose miškuose miško žemę paversti kitomis
naudmenomis leidžiama, jeigu šio straipsnio 1 dalies 1–6, 8 punktuose nurodyti atvejai yra
numatyti bendruosiuose planuose ar valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo
dokumentuose.

Reglamentuoja (esama situacija)

Šie dokumentai retai koreguojami, 

todėl miško žemę paversti į NI 

teritoriją, netgi jeigu detaliai 

išžvalgytas telkinys tenkina abi 11 

straipsnio 1 ir 2 dalies išimtis 

nebegalima. 



Lietuvos Respublikos miškų įstatymas

11 STRAIPSNIO 4 DALIS

Siūloma išdėstyti taip:

4. Šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nenurodytuose miškuose miško žemę paversti kitomis
naudmenomis leidžiama, jeigu šio straipsnio 1 dalies 1–6, 8 punktuose nurodyti atvejai
yra numatyti bendruosiuose planuose ar valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo
dokumentuose, arba žemės gelmių naudojimo planuose.



Nereti atvejai, kai naudingųjų iškasenų telkinių teritorijas (durpynus, žvyro ar dolomito telkinius) kerta ištiesintos vagos upeliai.



Sureguliuoti upeliai yra apskaitomi kaip melioracijos statiniai, sudarantys dalį nacionalinio valstybės turto (fragmentas iš

ataskaitos):

Kyla dviprasmybės tais atvejais, kai 

dirvų sausinimo tikslams iškastas 

griovys nuvestas yra į upę. 

Lietuvos Respublikos vandens įstatymas

14 straipsnis. Upių ir ežerų reguliavimas

1. Draudžiama reguliuoti (tvenkti (patvenkti) ir kitais būdais keisti vandens lygį, gylį ir (arba) krantų liniją) upes ir (arba)

ežerus, išskyrus Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytus atvejus.

Reglamentuoja (esama situacija)

Siūloma išdėstyti taip:

1. Draudžiama reguliuoti (tvenkti (patvenkti) ir kitais būdais keisti vandens lygį, gylį ir (arba) krantų liniją) natūralias upes ir

(arba) ežerus, išskyrus Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytus atvejus.

Ištiesintos vagos (sureguliuoti) upeliai atsirado Lietuvoje žemių melioracijos proceso metu ir dabar sudaro 

per 80 % viso upių ilgio. 



Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

98 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos paviršiniuose vandens telkiniuose

Paviršiniuose vandens telkiniuose draudžiama:

7) reguliuoti (tvenkti (patvenkti) ir kitais būdais keisti vandens lygį, gylį ir (arba) krantų liniją) upes ir ežerus, išskyrus
atvejus, kai:

„a) atliekami paviršinių vandens telkinių tvarkymo ir naudingųjų iškasenų gavybos darbai“;

Siūloma papildyti taip:

„d) eksploatuojami žemės gelmių išteklių telkiniai ežeruose, upėse, jūroje;“ 



Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Reglamentuoja (esama situacija)

99 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose

praleisti veiksmai, kurie 

susiję su žemės gelmių 

tyrimu ir naudojimu

Paviršinio vandens apsaugos zonose ir 

netgi pačiuose vandens telkiniuose nėra 

draudžiama įrengti karjerus ir 

eksploatuoti naudingąsias iškasenas ar 

požeminį vandenį.

Įstatymas dabar 

draudžia netgi 

aptarnauti jau 

esančius vandens 

gręžinius, jeigu jie 

yra arčiau nei 25 m 

iki kranto 

11) važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis ir jas statyti arčiau kaip
25 metrai nuo vandens telkinio kranto, išskyrus atvejus, kai <...>

„g) vykdomi Žemės gelmių registre užregistruoti žemės gelmių tiesioginio tyrimo darbai, požeminio 
vandens arba naudingųjų iškasenų gavyba pagal patvirtinus telkinių naudojimo planus;“

Siūloma 99 str. 11 dalį papildyti punktu:



Lietuvos Respublikos žemės įstatymas

27 straipsnis. Vandens ūkio paskirties žemė

1. Vandens ūkio paskirties žemę sudaro pagal teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus suformuoti
valstybei ar kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausantys vandens telkiniai.

29 straipsnis. Kitos paskirties žemė

1. Kitos paskirties žemei priskiriami žemės sklypai, kurie pagal teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos
projektuose nustatytą žemės naudojimo būdą skirstomi į:

10) naudingųjų iškasenų teritorijas;

Žemės naudojimo būdų turinio aprašas

2. Pagal teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytą žemės naudojimo būdą vandens ūkio
žemės sklypai skirstomi į:

1) ūkinei veiklai naudojamus vandens telkinius;
2) rekreacinius vandens telkinius;
3) ekosistemas saugančius vandens telkinius;
4) bendrojo naudojimo vandens telkinius.

Reglamentuoja (esama situacija)

25. Naudingųjų iškasenų teritorijos Žemės sklypai, skirti naudingųjų iškasenų gavybai ir kasybai atviruose kasiniuose
(karjeruose), požeminiuose kasiniuose (šachtose) ir gręžiniuose, taip pat joms
sandėliuoti.



Todėl nebūtina tokio žemės gelmių
išteklių telkinio ploto kasybos
laikotarpiui paversti kitomis
naudmenomis (naudingųjų iškasenų
teritorija), o baigus eksploatuoti
žemės gelmių išteklius vėl atkeisti į
vandens ūkio naudmenas. Jūroje ar
upėse žemės sklypai nėra
formuojami ir jų naudojimo paskirtis
nenustatoma.

Eksploatuojant žemės gelmių išteklius iš ežerų, upių ar jūros dugno tiek kasybos
metu, tiek darbams užsibaigus VANDENS TELKINIO PAVIRŠIUS LIEKA NEPAKITĘS.



Lietuvos Respublikos žemės įstatymas

Siūloma 27 straipsnį „Vandens ūkio paskirties žemė“ papildyti punktu:

4. Žemės savininkas ar valstybinės žemės naudotojas gali vandens ūkio paskirties žemėje eksploatuoti žemės gelmių
išteklius nekeisdamas pagrindinės žemės naudojimo paskirties

9. Žemės gelmių naudojimo plane turi būti numatyta:

6) žemės sklypo ribos, plotas, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir naudojimo būdas, naudojant naudingųjų iškasenų,
išskyrus angliavandenilius, išteklius ir žemės gelmių ertmes, ir pagrindinė žemės naudojimo paskirtis bei naudojimo būdas
(būdai) po išteklių naudojimo metu pažeistos žemės rekultivavimo. Eksploatuojant žemės gelmių išteklius iš ežerų, upių ar
jūros dugno šie reikalavimai taikomi tiktai sausumos daliai, kur planuojama telkinio įsisavinimui reikalinga aptarnavimo
infrastruktūra.

Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas

Siūloma 15 straipsnio „Žemės gelmių naudojimo planas“ 9 dalies 6 punktą papildyti:



Žemės gelmėse esančios organinės 

kilmės medžiagos tokios kaip 

durpės, gintaras, rudoji anglis, 

sapropelis nebelaikomos 

naudingosiomis iškasenomis ir 

tampa ne šio įstatymo objektu

Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymas

4. Naudingosios iškasenos – žemės gelmėse esančios gamtinės mineralinės medžiagos, kurios tinkamos naudoti 
gamyboje ar kitoms reikmėms.

3 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos Reglamentuoja (esama situacija)

Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas Reglamentuoja (esama situacija)

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

15. Naudingosios iškasenos – žemės gelmėse esančios gamtinės
medžiagos, kurias galima naudoti gamyboje ar kitoms reikmėms:

1) angliavandeniliai:
a) išsklaidytieji angliavandeniliai;
b) tradiciniai angliavandeniliai;

2) metalų rūdos;
3) nemetalinės naudingosios iškasenos;
4) vertingieji mineralai.



4 straipsnis. Mokesčio objektas
Mokesčio objektas yra šie išgaunami valstybiniai gamtos ištekliai:

1) naudingosios iškasenos, nurodytos šio įstatymo 1 priede, išskyrus angliavandenilius ir durpes, naudojamas
gydymo įstaigose;

Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymas

Reglamentuoja (esama situacija)

Lietuvoje tiek durpės, tiek sapropelis 

jau naudojami visuomenės 

sveikatinimo tikslams ir ne vien tiktai 

gydymo įstaigose, bet ir kitose 

institucijose, kur atliekamos SPA 

procedūros. 

Siūloma 4 straipsnio 1 punktą papildyti ir pakeisti:

1) naudingosios iškasenos, nurodytos šio įstatymo 1 priede, išskyrus angliavandenilius ir durpes bei
sapropelį, naudojamas gydymo įstaigose naudojamus visuomenės sveikatos gerinimo tikslais;



kaip turi būti 

apskaičiuojamas iškastas 

naudingųjų iškasenų 

kiekis įstatymas 

nereglamentuoja

Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymas

7 straipsnis. Mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo tvarka

1. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius, <...>, mokestinis laikotarpis yra kalendorinis ketvirtis. <...>

2. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius, <...>, mokėtojai, mokestinio laikotarpio mokesčio deklaracijoje taikydami
indeksuotą šio įstatymo 1 ar 2 prieduose nustatytą tarifą, apskaičiuoja ir moka mokestį už visą per tą mokestinį laikotarpį
išgautą gamtos išteklių kiekį.

4. Mokesčio mokėtojai, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, privalo užpildyti mokesčio už valstybinius gamtos išteklius
deklaracijas ir jas pateikti tai teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje jie yra arba privalo būti
įregistruoti mokesčio mokėtojais, ir sumokėti mokestį už valstybinius gamtos išteklius iki antro kalendorinio mėnesio,
einančio po mokestinio laikotarpio, už kurį mokestis mokamas, 15 dienos.

5. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos formą, jos pildymo ir pateikimo tvarką nustato Aplinkos ministerija
kartu su Valstybine mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos.

Reglamentuoja (esama situacija)

Siūloma 7 straipsnį papildyti:

„6. Į mokesčio už kietųjų naudingųjų iškasenų gavybos deklaraciją
įrašomas per ataskaitinį laikotarpį iškastas naudingojo klodo kiekis,
apskaitomas pagal markšeiderinius matavimus, išskyrus atvejus, kai
gavyba vyksta iš natūralių ežerų, upių ar jūros dugno. Tais atvejais
iškastas naudingojo klodo kiekis apskaitomas pagal nusausėjusios ir
realizuotos produkcijos kiekius.“



Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymas

Siūloma 6 straipsnio 2 dalį pakeisti:

,,2. Už nedeklaruotą ar deklaruotą mažesnį negu išgautas

gamtos išteklių kiekį ir (ar) arba be leidimo išgautą gamtos

išteklių kiekį taikomas didesnis mokesčio tarifas. Jis

apskaičiuojamas šio įstatymo 1, 2 ir 3 prieduose nustatytus tarifus

dauginant iš šių koeficientoų 10.: 1 priedo tarifus dauginant iš

koeficiento 10 (kai ištekliai išgaunami be leidimo) ir iš

koeficiento 5 (kai išgaunami ištekliai nedeklaruojami ar

deklaruojamas mažesnis negu išgautas jų kiekis); 2 priedo

tarifus dauginant iš koeficiento 5 (kai ištekliai išgaunami be

leidimo) ir iš koeficiento 2 (kai išgaunami ištekliai

nedeklaruojami ar deklaruojamas mažesnis negu išgautas jų

kiekis); 3 priedo tarifus dauginant iš koeficiento 10.



ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDŲ TURINIO APRAŠAS
patvirtinta LR ŽŪM ir LR AM 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40

(LR ŽŪM ir LR AM 2013 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 3D-830/D1-920 redakcija)

V. Kitos paskirties žemė

25. Naudingųjų iškasenų teritorijos

Žemės sklypai, skirti naudingųjų iškasenų 

gavybai ir kasybai atviruose kasiniuose 

(karjeruose), požeminiuose kasiniuose 

(šachtose) ir gręžiniuose, taip pat joms 

sandėliuoti.



REKULTIVACIJA TELKINIUOSE, KURIŲ DOKUMENTACIJA DĖL 

ĮSISAVINIMO SUTVARKYTA IKI 2014 METŲ

17 straipsnis: 4. DETALIEJI PLANAI NERENGIAMI:

„1) neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose. Tokiose teritorijose, vadovaujantis bendraisiais

planais ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentais, pagal poreikį rengiami žemėtvarkos planavimo dokumentai

(specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentai arba žemės valdos projektai), miškotvarkos projektai,

žemės gelmių naudojimo planai ar kiti specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, kurie nustato viešųjų ir privačių

subjektų ūkinės veiklos galimybes;

........

6) neurbanizuotose teritorijose, kuriose numatomas žemės ūkio veiklos plėtojimas.“

40 straipsnis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai rengiami šiais atvejais:

„1) kai pagal detaliojo plano, numatančio tik žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principus, nustatytus

teritorijos naudojimo reglamentus suformuojami nauji žemės sklypai arba pertvarkomos esamų žemės sklypų ribos

vadovaujantis detaliajame plane numatytais žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principais ir nustatoma ar

keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas;

2) kai keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas, jeigu tai neprieštarauja savivaldybės ar jos

dalies bendrajam planui, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai žemės naudojimo paskirtis gali būti keičiama

nerengiant žemėtvarkos planavimo dokumentų;“

Reglamentuoja (esama situacija)Teritorijų planavimo įstatymas

Žemės įstatymas



72 punktas:

„72. Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo arba savivaldybės

administracijos direktoriaus sprendime dėl Projekto patvirtinimo nurodoma:

72.1. organizatorius ir iniciatorius (jeigu organizatorius ir iniciatorius nesutampa);

72.2. Projekto pavadinimas;

72.3. Projekto rengėjas;

72.4. į Projekto teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai ar valstybinės ar savivaldybių žemės patikėtiniai ir

naudotojai, šių žemės sklypų plotai;

72.5. prieš Projekto rengimą planuojamos teritorijos žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, žemės

sklypo naudojimo būdas (-ai) ir pagal Projektą naujai suformuotų žemės sklypų pagrindinė žemės naudojimo

paskirtis, žemės sklypo naudojimo būdas (-ai);

72.6. kitai paskirčiai (naudingųjų iškasenų teritorijos) suformuoto žemės sklypo

pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, žemės sklypo naudojimo būdas (-ai),

pagal kuriuos numatoma naudoti šį žemės sklypą, baigus jame vykdyti

naudingųjų iškasenų kasybą;“

ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTŲ TAISYKLĖS

Reglamentuoja (esama situacija)



Taigi galiojantis teisinis reglamentavimas nurodo, KAD KAI YRA NUSTATOMA ŽEMĖS NAUDOJIMO 

PASKIRTIS KITAI PASKIRČIAI (NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ TERITORIJAI), tai turi būti numatyta ir 

pagrindinė naudojimo paskirtis, baigus vykdyti naudingųjų iškasenų gavybą

TAČIAU DP iki 2014 metų to nėra. 

REKULTIVACIJA NEGALIMA, nes DP nerengiami, 

o žemės sklypų pertvarkymo projektai neleidžiami



6. Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektais:

7) Keičiama žemės naudojimo paskirtis, žemės sklypo naudojimo būdas (-ai) naudingųjų iškasenų teritorijoms, baigus
juose vykdyti naudingųjų iškasenų kasybą, jeigu jos yra suformuotos detaliaisiais planais, parengtais pagal iki 2014
metų galiojusį teisinį reglamentavimą.

Teritorijų planavimo įstatymas

Siūloma 20 straipsnio „Teisė statyti ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų taikymas “ 6 dalį 
papildyti 7 punktu:
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