2015-03-10

ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO
RENGIMO AKTUALIJOS

LIETUVOS KARJERŲ
ASOCIACIJA

LIETUVOS DURPIŲ
ĮMONIŲ ASOCIACIJA

LIETUVOS PRAMONINKŲ
KONFEDERACIJA

Dr. Ginutis Juozapavičius,UAB “GJ Magma”
Dr. Tatjana Kuzavinienė, UAB „GJ Magma“, VU

Lietuvos ūkio subjektai, siekdami teisės naudoti Lietuvos
valstybei išimtine nuosavybės teise priklausančius žemės
gelmių išteklius, privalo:
1. detaliai išžvalgyti norimą naudoti telkinį,
jo išteklius aprobuoti Lietuvos geologijos tarnyboje

SVARBU!
,, 1. Visų rūšių žemės gelmių tyrimai turi būti registruojami Lietuvos geologijos tarnyboje
jos nustatyta tvarka, išskyrus netiesioginius tyrimus, atliekamus ne valstybės lėšomis.
2. Registruojamų žemės gelmių tyrimų vieta arba plotas turi būti suderinti su žemės
savininkais ir naudotojais įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.<...>”
LR Žemės Gelmių įstatymas. Trečiasis skirsnis. Žemės gelmių tyrimas. 7 straipsnis. Žemės gelmių tyrimų registravimas
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NORINT GAUTI LEIDIMĄ naudoti žemės gelmių
išteklius sekantis žingsnis, kurį būtina atlikti -

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
PROCEDŪROS.

Užbaigus poveikio aplinkai vertinimo procedūras ir gavus
atsakingos institucijos – AM AAG SPRENDIMĄ/IŠVADĄ,
kad ūkinė veikla yra galima,

ūkio subjektas turi pateikti prašymą Lietuvos
geologijos tarnybai, kuris turi būti suderintas ir
su žemės savininkais, kurių žemėse yra detaliai
išžvalgytas naudingųjų iškasenų telkinys.
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Žemės savininkai derindami plotus pateikia sutikimą, kad jų žemėje būtų įrengti karjerai
naudingųjų iškasenų gavybai (valstybinėje žemėje savininko sutikimą teikia Nacionalinės
žemės tarnybos rajono skyrius)

Atliktų procedūrų pagrindu Lietuvos geologijos tarnyba Lietuvos Respublikos
VYRIAUSYBĖS vardu

išduoda leidimą naudoti
žemės gelmių išteklius,
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Atliktų procedūrų pagrindu Lietuvos geologijos tarnyba Lietuvos Respublikos
VYRIAUSYBĖS vardu

kasybos sklypo planą,

Atliktų procedūrų pagrindu Lietuvos geologijos tarnyba Lietuvos Respublikos
VYRIAUSYBĖS vardu

1700 – 3500 Lt
(493 – 1014 €)
LRV NUTARIMAS DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR
ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

pasirašo su ūkio subjektu
išteklių naudojimo sutartį.
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Šiuo aktu Lietuva prisiima
įsipareigojimus leisti naudoti žemės
gelmių išteklius minėtoje sutartyje
nurodytomis sąlygomis.

Viena iš jų yra ta, kad ūkio subjektas privalo parengti
žemės gelmių naudojimo planą.

Žemės gelmių naudojimo planas rengiamas pagal Žemės
gelmių įstatymo 14 str. 2 dalyje numatytą tvarką:

„Naudojimo planų organizavimo, rengimo, derinimo,
tikrinimo, tvirtinimo ir registravimo tvarką nustato Aplinkos
ministerijos patvirtintos Žemės gelmių naudojimo planų
rengimo taisyklės. Naudojimo planą tvirtina Lietuvos
geologijos tarnyba, naudojimo plano organizatorius –
juridiniai ir fiziniai asmenys bei šių asmenų grupės,
veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis, turintys leidimą
naudoti planuojamo telkinio išteklius ir teisę naudoti ar
valdyti žemės sklypą.“
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Prieš žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimą buvo
organizuojamas pasitarimas su žemės ūkio ministerija dėl planavimo
organizatoriaus sąvokos ir galimybės formuoti žemės sklypus rengiant žemės gelmių
naudojimo planus.

projektuotojai

Kadangi žemės gelmių įstatyme nurodyta, kad planavimo organizatorius turintys
<......> teisę naudoti ar valdyti žemės sklypą, tačiau neįvardinta konkrečiai kokią
teisę – daiktinę, nuosavybės ir pan. buvo nuspręsta, kad reikia vadovautis civilinio
kodekso II dalies, daiktinės teisės, III skyrius, bendrosiomis nuostatomis ir
žemės įstatymo 9 straipsniu.

Civilinio kodekso 4 knygos II dalies, daiktinės
teisės, III skyriaus, bendrųjų nuostatų 4.20
straipsnyje yra pateikta daiktinės teisės sąvoka:
„Daiktinė teisė – tai absoliuti teisė, pasireiškianti
teisės turėtojo GALIMYBE ĮGYVENDINTI
valdymo, naudojimo ir disponavimo teises ar tik
kai kurias iš šių teisių.“
Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 punkte yra numatyta, kad
„6.Valstybinė žemė išnuomojama be aukciono,
jeigu: Žemės gelmių įstatymo nustatyta tvarka
gautas leidimas naudoti žemės gelmių išteklius ir
ertmes.“
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Teisė gali būti realizuojama tiktai pagal tam tikras teisės aktais apibrėžtas procedūras
Toks teisės aktas yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 patvirtintos
žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklės.
Vadovaujantis šių taisyklių 5 ir 21 punktais:
5. „Naudojimo planą gali rengti fizinis asmuo, juridinis asmuo ar šių asmenų
grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, turintys nustatyta tvarka
išduotą leidimą tirti žemės gelmes, suteikiantį teisę atlikti naudingųjų iškasenų
paiešką ir žvalgybą (toliau – Plano rengėjas), kai tiems darbams vadovauja
Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka atestuoti teritorijų planavimo
vadovai. Kai rengiant Naudojimo planą FORMUOJAMI NAUJI ŽEMĖS
SKLYPAI, šiuos darbus gali vykdyti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 41
straipsnyje nurodyti asmenys.“
21. „Teritorijos planavimo dalis susideda iš šių skyrių:
21.1. Žemės sklypo (sklypų) FORMAVIMAS – aprašomi formuojami ir (ar)
pertvarkomi žemės sklypai“.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, kartais ir Nacionalinė žemės
tarnyba, ūkio subjekto, gavusio Lietuvos geologijos tarnybos leidimą
suderintame su žemės savininku žemės plote naudoti žemės gelmių išteklius ir
tapusio specialaus plano organizatoriumi,

įgytą teisę ne
aukciono tvarka
išsinuomoti
valstybinę žemę,

pakeičia
reikalavimu
turėti jau

įgyvendintą tikslą –
išnuomotą ir
įregistruotą žemės
registre žemės nuomos
sutartį
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34. Teritorijų planavimo organizatoriai
(toliau – planavimo organizatoriai) – Vyriausybės įgalioti viešojo
administravimo subjektai, savivaldybių administracijų direktoriai,

organizuojantys teritorijų
planavimo dokumentų rengimą, derinimą,
tikrinimą, viešinimo procedūras ir teikimą
tvirtinti
įstatymų nustatyti asmenys,

Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 4 punktas

Teritorijų planavimas iki ir po 2014 metų

(iki 2014 metų dar
projektavimas)

IKI 2014 METŲ
PROCEDŪROS

TRUKMĖ

DETALUSIS PLANAS, jei atitinka bendrąjį
planą

TELKINIO NAUDOJIMO
(kasybos – rekultivavimo)
projektas

DETALUSIS PLANAS

PO 2014 METŲ

BENDROJO
PLANO
KEITIMAS

BENDROJO
PLANO
KEITIMAS

iki 4-5
metų

iki 1
metų

iki .......

PROCEDŪROS
SPECIALUSIS PLANAS
(žemės gelmių išteklių naudojimo
planas)

TRUKMĖ
iki 1
metų

situacija turėjo
ženklai pasikeisti į
gerąją pusę
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NUOSEKLIAI SEKANT VISAS galiojančiais teisės aktais apibrėžtas
PROCEDŪRAS teisei naudoti arba valdyti žemės sklypus realizuoti ir
yra sukurtos žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklės.
Minėtose taisyklėse yra aiškiai nurodyta, kad jeigu sklypai yra
nesuformuoti, šis procesas atliekamas rengiant žemės gelmių
naudojimo planą, dalyvaujant Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 41
straipsnyje nurodytiems asmenims, t.y.
„asmenys turintys jiems nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos
pažymėjimus žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti (toliau –
kvalifikacijos pažymėjimas) arba kitos valstybės narės išduotus
kvalifikacijos pažymėjimus <…> ir Teritorijų planavimo įstatyme
nustatyti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengėjai.”

Todėl reikalavimas dubliuoti dokumentų parengimą, t.y. reikalauti
prieš žemės gelmių naudojimo planą parengti žemės sklypų
formavimo projektą, kai žemės sklypų formavimas numatytas žemės
gelmių naudojimo planų rengimo taisyklėse, yra nepagrįstas.

Be to, pagal žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių 11 punktą
Lietuvos geologijos tarnyba
sprendimą dėl žemės gelmių naudojimo
plano rengimo privalo priimti ne vėliau kaip per 1 mėnesį po leidimo
naudoti žemės gelmių išteklius išdavimo
dienos.

Joks žemės valdos formavimo projektas negali būti parengtas, suderintas,
patvirtintas ir žemės sklypas negali būti išnuomotas per vieną mėnesį.

9

2015-03-10

Kai kuriais atvejais suformuoti žemės sklypą pagal žemės valdos
projektą ir jį išnuomoti naudingųjų iškasenų gavybai suderintame su žemės
savininkais žemės plote, kuris patenka į Lietuvos geologijos tarnybos
suteiktą kasybos sklypą iš vis neįmanoma:

1) kai kasybos sklypą kerta vietinės reikšmės keliai, o žemės
gelmių ištekliams iškasti juos planuojama perkelti į kitą vietą

2) kai kasybos sklypą kerta upeliai ar melioracijos grioviai ir
juos planuojama perkelti į kitą vietą
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3) kai formuojami sklypai valstybinės reikšmės miško plotuose

LR MIŠKŲ ĮSTATYMO 11 straipsnis. Miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis

6. Miško žemę paversti kitomis naudmenomis valstybinės reikšmės miškuose
galima tik po to, kai miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis
suplanuotas vietovės lygmens BENDRUOSIUOSE planuose arba
SPECIALIOJO
teritorijų
planavimo
dokumentuose,
arba
DETALIUOSIUOSE planuose ir Vyriausybė priima nutarimą dėl tam tikrų
valstybinės reikšmės miškų plotų išbraukimo iš valstybinės reikšmės miškų
plotų.
LR ŽEMĖS ĮSTATYMO 37 straipsnis. Žemėtvarkos planavimo dokumentų sistema

žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas yra žemės valdos
projektas, ne specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentas
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4) kai privažiavimo keliai, tiltai, žaliavos transportavimo
konvejeriai yra tiesiami ūkio subjektų lėšomis neišnuomojamoje
valstybinėje žemėje
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Išankstinis žemės sklypų formavimas pagal žemės
sklypų
formavimo
ir
pertavrkumo
taisyklių
reikalavimus, neįvertinus naudingųjų telkinių sandaros
ypatybių, dažnai komplikuoja tolimesnį naudingųjų
iškasenų gavybos racionalų ir saugų projektavimą.

TAI ATNEŠA VALSTYBEI DIDELIUS
NUOSTOLIUS.

ŽEMĖS SKLYPAI

Žemės gelmių įstatyme yra pasakyta, kad „Žemės
sklypas, REIKALINGAS žemės gelmių ištekliams ar
ertmėms naudoti, perkamas, paimamas visuomenės
poreikiams ar išnuomojamas Žemės įstatymo, Žemės
nuomos įstatymo, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“
Žodį „REIKALINGAS“ geologai ir kasėjai
supranta taip, kad t.y. žemės sklypas, kuris
sudaro sąlygas ir galimybes pilnai ir saugiai
iškasti visas suteiktame naudotis telkinyje
esančias naudingąsias iškasenas.
Tačiau žemėtvarkos tarnybos, tai suvokia visai kitaip.
Joms svarbu, kad būtų suteiktas tiktai toks plotas, kuris
atitiktų LGT suteikto kasybos sklypo plotą.
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PVZ.: Vegerių klinties telkinio dalies eksploatacijai Akmenės rajone žemėtvarkos
tarnyba nesutinka suformuoti erdvesnio žemės sklypo visiems ten esantiems
ištekliams iškasti. Jei LGT leidimą gavusi įmonė nebus
patriotiškai nusiteikusi ir nesibylinės,

tai valstybė, o kartu ir
visuomenė patirs nuostolių
beveik už 22.6 mln.€ (78 mln. Lt )

VEGERIŲ KLINTIES TELKINIO DALIES SITUACIJOS PLANAS
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valstybė, o kartu ir visuomenė
patirs nuostolių beveik už 22.6
mln.€ (78 mln. Lt )

PVZ.: Jurbarko r. Dainių durpyne žemėtvarkos tarnyba pasiūlė žemės sklypą lygiai
tokio pat ploto kaip ir kasybos sklypo, tiktai jis ne visas buvo durpyne.
Telkinio naudotojas
nesutiko kasti
priemolio vietoj
durpių.
Teismas dėl protingo
žemės sklypo laimėtas
dar 2007 metais,
tačiau žemės sklypas
dar iš šiandien
nesuformuotas.

Galimi nuostoliai
valstybei –

0,97 mln. €
(3,36 mln. Lt)
DAINIŲ DURPYNO SITUACIJOS PLANAS
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PVZ.: Pašventupės žvyro karjerui Kelmės r. atmatuota žemės sklypo dalis iš vis ne
toje vietoje, kur telkinys.

Nuostoliai valstybei
dėl prarastų išteklių
ir negautų mokesčių
už gamtos išteklius –

0,18 mln. €
(0,63 mln. Lt.)

PAŠVENTUPĖS ŽVYRO TELKINIO SITUACIJOS PLANAS

„26. Teritorijų planavimas – pagal šio ir kitų įstatymų, taip pat jų
įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimus vykdomas procesas, kuriuo

siekiama darnaus teritorijų vystymo

ir kuris apima
žemės naudojimo prioritetų, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos
saugos, paveldosaugos ir kitų priemonių nustatymą, gyvenamųjų
vietovių, gamybos, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros sistemų
kūrimą, sąlygų gyventojų užimtumui reguliuoti ir veiklai plėtoti
sudarymą, visuomenės ir privačių interesų suderinimą.“
Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 26 punktas
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Mineralinių žaliavų
prieinamumas
visuomenės
pragyvenimo lygį,

Ir nesvarbu ar tai būtų…

mokyklos,

ligoninės

individualaus
būsto

statyba iš iškasamų žaliavų,

ar
požeminio
geriamo
vandens
tiekimas

Visas šias žaliavas sunaudoja mūsų visuomenės nariai.
NIEKAS NEKASA NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ SAVO ASMENINAM POREIKIUI PATENKINTI.
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Teritorijų planavimo įstatymo
8 straipsnis. Visuomenės (viešasis) interesas planuojant teritorijas
1. Visuomenės (viešąjį) interesą planuojant teritorijas sudaro
1) visuomenės gyvenimo kokybė, pagrįsta objektyviais
visuomenės poreikiais ir ištekliais, nuosavybės teisių apsaugos
prioritetu, investicijų skatinimu, nustatyta teritorijų planavimo,
želdynų normomis, visuomenės sveikatos saugos reglamentais,
kitais teisės aktuose nustatytais reikalavimais;
2) kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo,
žemės ūkio naudmenų su derlinguoju dirvožemiu, miškų,
ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIŲ, kitų gamtos išteklių
APSAUGA IR RACIONALUS NAUDOJIMAS, darnus
kultūrinio kraštovaizdžio formavimas;
3) valstybės ir savivaldybių funkcijoms ar teritorijų
funkcionavimui
reikalinga
socialinė
ar
inžinerinė
infrastruktūra, šių teritorijų plėtojimas;
4) valstybei svarbūs projektai;
5) visuomenės informavimas ir jos dalyvavimas priimant
sprendimus.

Pateikti pavyzdžiai liudija apie nepriimtiną ir
žalingą valstybei praktiką formuoti žemės
sklypus naudingųjų iškasenų gavybai atsietai
nuo žemės gelmių sandaros.
Žemės gelmių įstatyme ir žemės gelmių naudojimo planų
rengimo taisyklėse yra įteisintas nuoseklus procesas NUO
TELKINIO IŠŽVALGYMO IKI KASYBOS PRADŽIOS
IR IŠKASTŲ ERTMIŲ REKULTIVAVIMO.
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Jis apima tiek valstybės įsipareigojimus ūkio subjektui, tiek šio
subjekto prievoles ir veiksmus.
Ūkio subjektas, gavęs Lietuvos geologijos tarnybos LEIDIMĄ žemės
gelmių išteklių naudojimui ir pasirašęs su valstybę atstovaujančia
institucija sutartį, NETURĖTŲ BŪTI STABDOMAS, jei jis
visus veiksmus atlieka pagal teisės aktų reikalavimus.

Turėdamas leidimą išteklių naudojimui, jis ĮGYJA TEISĘ
IŠSINUOMOTI ŽEMĘ naudingųjų iškasenų gavybai ne
aukciono tvarka, kurią įgyvendina parengęs žemės gelmių
naudojimo planą – specialųjį teritorijų planavimo
dokumentą.

Klausimas: Kodėl rengiant žemės gelmių
naudojimo planus privačiose žemės sklypuose
leidimo turėtojui tapti specialaus plano
organizatoriumi pakanka žemės savininko
sutikimo, o valstybinės žemės plotuose tokio
žemės savininko sutikimo jau nebepakanka?

Ši
diskriminacinė
nuostata
niekuo
nepagrįsta ir liudija apie išankstinės žemės
sklypo nuomos prievolės specialaus plano
organizatoriui perteklinį reikalavimą.
POLITINIŲ SPRENDIMŲ IR JŲ ĮGYVENDINIMO KAINA NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ SEKTORIUI IR PILIEČIAMS

19

2015-03-10

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS
VYSTYMO PLANŲ RENGIMO TAISYKLĖS
35. Pagrindiniame plano brėžinyje, atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenį,
pažymima grafiškai arba nurodoma tekstu:
35.1. planuojama teritorija, administracinių vienetų ribos;
35.2. pagal numatytas prioritetines kryptis infrastruktūros plėtrai
reikalingos teritorijos, VALSTYBINĖS ir privačios ŽEMĖS PLOTAI;
35.3. jei planavimo darbų programoje numatyta – žemės sklypai (ar jų
dalys), kuriuos numatoma panaudoti visuomenės poreikiams, privačios ir (ar)
valstybinės žemės padalijimas suformuojant atskirą sklypą, paimamą
visuomenės poreikiams;

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-453/D1-549 (Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. 3-334(E)/D1-672 redakcija)

www.gjmagma.lt
gjmagma@gmail.com
Vaidevučio g.18, Vilnius
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Dr.Ginutis Juozapavičius, UAB „GJ Magma“, tel. 868727526
Dr. Tatjana Kuzavinienė UAB „GJ Magma“, VU, mob. tel. 860048297
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