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KASYBOS MASTAI LIETUVOJE 
NETURINT LGT LEIDIMO

UAB „GJ Magma“

Ginutis Juozapavičius, Audrius Armanavičius, Donatas Azaravičius

2015 lapkritis

DARBO IŠTAKOS
LR Valstybės kontrolė 2012:

• 1. Neaišku kiek pažeistų plotų

• 2. Nekaupiama info, nenagrinėjamos priežastys

• 3. Per dideli mažieji karjerai

• 4. Neveikia kontrolė

• 5. Baudos neadekvačios

• 6. Nekontroliuojamas kraštovaizdžio atstatymas

• 7. Apleisti karjerai -> sąvartynai

• 8. Valstybė net nežino kiek įplaukų praranda dėl 
neapmokestintos kasybos
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Aplinkos ministerijos sprendimas

• Konkursas: „Informacijos apie pažeistas žemes 
sukaupimo ir susisteminimo paslaugų pirkimas“

• Tikslai:
1. Nustatyti bet kokiais kasybos darbais pažeistas 
privatiems asmenims neišnuomotos valstybinės žemės ir 
mažųjų karjerų vietas bei jų būklę. 
2. Apskaičiuoti iškastus naudingųjų iškasenų kiekius.
3. Sukaupti ir susisteminti informaciją apie pažeistas 
žemes Lietuvoje Valstybinėje geologijos informacinėje 
sistemoje GEOLIS. 
4. Nustatyti pirmiausiai tvarkytinas pažeistas žemes.

SITUACIJA PRIEŠ DARBO PRADŽIĄ

• LGT žino tik apie pramoninius karjerus

• Neaišku kiek žemės pažeista

• Kiek iškasta mažuosiuose karjeruose?

• Regionų aplinkos apsaugos dep. (RAAD) 
nežino kiek pasų išdavė mažiesiems karjerams
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AM RAAD info

Eil.Nr.

Regiono 
aplinkos 
apsaugos 

departamentas

Mažųjų 
karjerų 
skaičius

Komentarai
Pažeistų 

kasiniais žemės 
sklypų skaičius

Komentarai

1 Alytaus 70 Informacija tiksli
2 Kauno 69 Informacija tiksli 10
3 Klaipėdos 54 Nėra koordinačių 46 Su koordinatėmis
4 Marijampolės 59 Nėra koordinačių
5 Panevėžio 96 Informacija tiksli

6 Šiaulių 68
Nekonkreti ir nepilna 
informacija tiktai už 5 rajonus

7 Utenos 41 Nėra koordinačių
8 Vilniaus 90 Nėra koordinačių 27 Nurodytos vietovės

Viso 547 83

Mažojo karjero pasas
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Mažojo karjero pasas v.2

?

Savivaldybių info

• 20 (trečdalis) neatsakė išvis

• 12 atsakė, kad nieko nežino

• 4 atsakė, kad pažeistų žemių nėra

• Visos likusios – 118 objektų
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Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT)

• Ištrauka iš nuostatų:

„organizuoti ir vykdyti žemės naudojimo 

valstybinę kontrolę “

• Ištrauka iš NŽT rašto Geologijos Tarnybai:

„Nacionalinė žemės tarnyba informacijos apie 

kasybos darbais pažeistus valstybinės žemės 

plotus nerenka ir nesistemina, todėl pateikti 

prašomos informacijos neturime galimybės.“

Situacija darbo pradžioje

• Mažai kam rūpi nelegali kasyba

• Susistemintų žinių apie kasybą 
nepramoniniuose karjeruose nėra

• Nėra sekama ir analizuojama:

– Nenaudojamų telkinių būklė

– Apleistų karjerų būklė

– Rekultivuotų/užleistų durpynų būklė
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PROJEKTO EIGA

I ETAPAS: Pažeistų žemių 
identifikavimas

4.1 pav. Paveiktų kasybos darbais objektų pasiskirstymas pagal kiekį

614

449

154
181

1796

106

Mažieji karjerai

LVŽF

LVŽF+privatūs

Valstybiniai
išnuomoti+privatūs

Privatūs

Durpynai

RAAD: 547

VISO KITŲ PAŽEIDIMŲ (REALIAI): 2686

VISO KITŲ PAŽEIDIMŲ (VALSTYBĖS INFO) : 118
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Pažeistų teritorijų plotas, ha

BENDRAS PAŽEISTAS PLOTAS: 15,6 tūkst. ha

Pažeistų vietovių skaičius (1/2)

80
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Pažeistų vietovių skaičius (2/2)

80

Pažeistų vietovių tankis
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Pasiskirstymas apskrityse

Tankis apskrityse
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Pažeistos teritorijos RAAD
kontroliuojamose zonose

Tankis RAAD teritorijose



2015-11

11

Pažeidimai išnuomotoje
valstybinėje žemėje

Viso:
181 obj.
380 ha

Pažeidimai privačioje žemėje

Viso:
1 756 obj.
1 700 ha
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Pažeisti išžvalgyti telkiniai
4.2 lentelė

Telkinių skaičius Plotas, ha Telkinių skaičius Plotas, ha
Išnuomota valstybinė žemė 15 53.05 9 6.83
Privati žemė 20 32.6 15 11.63
Viso 35 85.65 24 18.46

Detaliai išžvalgyti telkiniai Parengtiniai išžvalgyti telkiniai
Žemių naudotojai

Nelegaliais kasiniais pažeistos žemės detaliai ir parengtiniai išžvalgytuose naudingųjų 
iškasenų telkiniuose 

Pažeidimai saugomose teritorijose

4.21 pav. Paveiktų kasybos darbais nekartografuotų objektų skaičius 
saugomose teritorijose

20; 8%

39; 16%

175; 69%

18; 7%
LVŽF+privatūs

Valstybiniai
išnuomoti+privatūs

Privatūs

Durpynai
Viso:

252 obj.
3 400 ha
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II ETAPAS: MATAVIMAI

• Atrinkti 1172 objektai:

72 - Kompleksinės nuosavybės žemėje
(LVFŽ ir kartu išnuomotoje
ar privačioje žemėje)

449 - LVFŽ

614 - Mažieji karjerai

37 - Durpynai

TECHNOLOGIJOS

• 1. Atvirose vietose:
aerofotogrametrinės sistemos
SenseFly Bee ir Trimble UX5 (dronai)

• 2. Apaugusiose vietose:
tradicinė antžeminė geodezija
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SenseFly eBee veikimo principas



2015-11

15

Apskaičiavimo principai

Skaičiavimų rezultatas
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Rezultatas 3D pavidalu

III ETAPAS:
ANALIZĖ IR APIBENDRINIMAS
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Mažieji karjerai (MK) – plotai, ha (1/2)

Mažieji karjerai – plotai, ha (2/2)

Viso:
483 obj.
212 ha
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Mažieji karjerai – iškastas tūris, t.m3 (1/2)

Mažieji karjerai – iškastas tūris, t.m3 (2/2)

Viso:

3 mln. m3

Palyginimui viso
pramoniniuose

(per metus):

8,4 mln. m3
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MK plotų pasiskirstymas

Pažeidimai:
128 obj.

MK iškasto tūrio pasiskirstymas

Pažeidimai:
58 obj.
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MK iškasto žvyro kiekis, tūkst. m3

Vienas fizinis asmuo iškasė 679 tūkst. m3

Viso:
1,6 mln. m3

MK iškasto smėlio kiekis, tūkst. m3

Viso:
1,3 mln. m3
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MK iškasto mišraus smėlio ir žvyro 
kiekis, tūkst. m3

Viso:
0,13 mln. m3

Prarasti mokesčiai

Už šių gamtos išteklių naudojimą
valstybei nesumokėta

1,25 mln. €
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MK saugomose teritorijose

• 78 - viso

• 18 - nepradėta kasti

• 60 – kasami:
pažeista 22 ha, iškasta 191 tūkst. m3

• Daugiausia:

– Karšuvos giria: 13 MK

– Žemaitijos nac.parkas: 8 MK

– Gubernijos: 7 MK

MK telkinių teritorijose

• 32 MK eksploatuojami detaliai ir parengtiniai 
išžvalgytų telkinių teritorijose

• Pažeista 15 ha

• Iškasta 266 tūkst. m3
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Pažeidimai LVFŽ

Naudingoji iškasena Pažeistas plotas, ha Iškastas kiekis, tūkst, m
3

Žvyras 192.78 3662.46
Smėlis 360.86 9847.97
Smėlis ir žvyras 3.83 128.68
Molis 59.19 1197.38
Durpės 1.25 6.4

Viso 617.91 14842.89

Iškasti naudingųjų iškasenų kiekiai ir pažeisti plotai LVFŽ ir 
kompleksinės nuosavybės žemėje

521 obj.

Pažeidimai LVFŽ
saugomose teritorijose

• 96 – viso

• 31 iš jų – jau sutvarkyti

• 65 – eksploatuojamos:
pažeista 96 ha, iškasta 1,3 mln. m3

• Daugiausia:

– Varnių reg.parkas: 12 obj.

– Panemunių reg.parkas: 9 obj.

– Žemaitijos nac.parkas: 7 obj.
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IV ETAPAS: PASIŪLYMAI

Susisteminti teritorijų tvarkymo būdai 
1/2

Prioriteto Nr. 
15 priede

Objekto 
tipas

Būklė Techninė užduotis teritorijos tvarkymui
Techninės užduoties 
šablono projekto Nr.

1
Pažeistos kasybos 
ribos (ploto ir/ar gylio)

Pašalinti pažeidimus: užlyginti ir rekultivuoti 
pažeistus plotus už mažojo karjero ribų arba, 
esant palankioms geologinėms sąlygoms, detaliai 
išžvalgyti visą naudingąjį kūną ir įteisinti gavybą 
pramoniniame telkinyje

1

2 Saugomoje teritorijoje Stabdyti gavybą, rekultivuoti pažeistą teritoriją 1

3
Detaliai išžvalgytame 
telkinyje

Panaikinti mažojo karjero pasą arba gauti LGT 
leidimą telkiniui naudoti

Techninė užduotis 
nereikalinga. Norint 
tęsti išteklių gavybą 
atliekamos PAV 
procedūros

4
Parengtiniai 
išžvalgytame telkinyje

Gavybos stabdymas, detalios žvalgybos 
iniciavimas, tolimesnis pramoninio telknio 
įsisavinimo skatinimas

4

5
Naudingųjų 
iškasenų 
telkinys

Telkinys 
išeksploatuotas

Parengti projektą rekultivavimo darbams atlikti 2

M
a
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s 
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ra

s
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Susisteminti teritorijų tvarkymo būdai 
2/2telkinys

6
Detaliai ar parengtiniai 
išžvalgyti ištekliai 
nepilnai iškasti

Patikslinti tiesioginiais tyrimais išteklių likutį,  
siūlyti visuomenei ir ūkio subjektams įsiteisinti 
kasybą

3

7
Durpynas 
išeksploatuotas

Parengti projektą rekultivavimo darbams atlikti 2

8
Durpynas 
išeksploatuotas, 
augalija atsistačiusi

Palikti tolmesnei savaiminei renatūralizacijai 
Techninė užduotis 
nereikalinga. 

9 Saugomoje teritorijoje Stabdyti gavybą, rekultivuoti pažeistą teritoriją 1

10
Detaliai išžvalgo 
telkinio teritorijoje

Gavybos stabdymas, tolimesnis pramoninio 
telknio įsisavinimo skatinimas

Techninė užduotis 
nereikalinga. Norint 
tęsti išteklių gavybą 
atliekamos PAV 
procedūros

11
Parengtiniai išžvalgo 
telkinio teritorijoje

Gavybos stabdymas, detalios žvalgybos 
iniciavimas, tolimesnis pramoninio telknio 
įsisavinimo skatinimas

4

12
Perspektyvioje telkinio 
žvalgybai teritorijoje

Gavybos stabdymas, detalios žvalgybos 
iniciavimas, tolimesnis pramoninio telknio 
įsisavinimo skatinimas

4

13
Neperspektyvioje 
telkinio žvalgybai 
teritorijoje

Parengti projektą rekultivavimo darbams atlikti 2
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IŠVADOS
• Pirmą kartą naudojant naujausias kartografavimo 

technologijas apmatuoti ir susisteminti pažeidimai 
mažuosiuose karjeruose ir laisvo valstybinio fondo 
žemėje 3D formatu
(jie apima mažiau nei pusę pažeistų teritorijų)

• Sukurta pažeistų žemių ir iškastų naudingųjų 
iškasenų juose kiekių skaitmeninė 3D duomenų bazė

• Aplinkos ministerijai pateikti pasiūlymai šių teritorijų 
tvarkymui ir naudojimui

• Natūralus šio projekto tęsinys: atlikti analogiškus 
matavimus privačiose žemėse (t.y. likusiuose 
pažeistuose plotuose)
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Ačiū už dėmesį

Dr. Ginutis Juozapavičius

UAB „GJ Magma“

2015


