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Į S T A T Y M A S 

Priimtas 1991 metais, daug kartų keistas didinant mokesčių tarifus.  

 

Paskutinį kartą 2011 m. gruodţio 20 d.  

 

Pakeitimai įsigalioja nuo 2012 metų pradţios. Bus mokama uţ iškastas 

naudingąsias iškasenas pradedant 2012 metais. 



Mokesčio 
mokėtojai –  

MOKESČIAI UŢ ŢEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIUS 

LR mokesčio uţ valstybinius gamtos išteklius įstatymo  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

Faktiškai mokestį apmoka galutinis produkcijos pirkėjas, t.y. Lietuvos piliečiai. 

• taupiai ir efektyviai naudoti valstybinius gamtos išteklius; 
 

• kompensuoti gamtos išteklių tyrimo ir priemonių jų kiekiui bei kokybei 
išsaugoti valstybines išlaidas. 

Įstatymo 
tikslas –  

• visos Lietuvoje aptinkamos naudingosios iškasenos, išskyrus 
angliavandenilius ir durpes, naudojamas gydymo įstaigose; 
 

• vanduo ir statybinis gruntas. 

ekonominėmis priemonėmis skatinti gamtos išteklių naudotojus: 

Mokesčio 
objektas –  

išgaunami valstybiniai gamtos ištekliai: 

fiziniai ir juridiniai asmenys, išgaunantys šiuo įstatymu 
apmokestinamus valstybinius gamtos išteklius, kuriems išgauti 
reikalingas LR aplinkos apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų 
nustatyta tvarka išduotas leidimas. 
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Mokesčio uţ valstybinius gamtos 

išteklius tarifai nustatyti įstatymu.  

Jie yra indeksuojami pagal vartotojų kainų indeksą. 

Uţ nedeklaruotą ar deklaruotą maţesnį negu išgautas gamtos 

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

                                                  taikomas didesnis mokesčio tarifas.  

 

Jis apskaičiuojamas nustatytus tarifus dauginant iš koeficiento 10. 
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MOKESČIO UŢ NAUDINGĄSIAS IŠKASENAS TARIFAI 

Eil. Nr. Ištekliai 
Mato  

vnt. 
Tarifas (Lt) 

Vartotojų  

kainų  

indeksas 

Galutinis tarifas  

2012 m I ketv.  

(LT) 

1 Anhidritas m 
3 5 1.333 6.67 

2 Dolomitas m 
3 2.5 1.333 3.33 

3 Durpės m 
3 2 1.333 2.67 

4 Gintaras kg 69.8 1.333 93.04 

5 Klintis m 
3 2.09 1.333 2.79 

6 Kreidos mergelis m 
3 2.26 1.333 3.01 

Molis: 

devono periodo m 
3 2.16 1.333 2.88 

triaso periodo 2.09 1.333 2.79 

kitas 1.28 1.333 1.71 

8 Opoka m 
3 1.8 1.333 2.40 

9 Sapropelis m 
3 0.85 1.333 1.13 

10 Smėlis moliui liesinti m 
3 1.2 1.333 1.60 

11 Smėlis stiklui gaminti m 
3 

4 1.333 5.33 

12 Smėlis silikatiniams  

dirbiniams 
m 

3 
1.1 1.333 1.47 

13 Kitas smėlis m 
3 0.95 1.333 1.27 

14 Ţvyras m 
3 1.12 1.333 1.49 

15 Statybinis gruntas m 
3 0.64 1.333 0.85 

7 



1. 
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Didţiausi tarifai toms naudingosioms iškasenoms, kurios 

dar nenaudojamos. 

Sapropelis gydymui tinkamesnis uţ ţemapelkines gerai 

susiskaidţiusias durpes. 

Importo skatinimas (opoka – vietoj trepelo iš Briansko, 

granitinė skalda – vietoj dolomito skaldos). 

Oro taršos didinimas (portlandcementas – vietoj anhidritinio 

cemento). 

Neįvertinta naudingųjų iškasenų būklė (sapropelio ir durpių 

iškasimas apskaitomas kartu su vandeniu). 

2. 

3. 

4. 

5. 



MOKESČIO APSKAIČIAVIMO, 

DEKLARAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKA 

MOKESČIAI UŢ ŢEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIUS 

Naudingosioms iškasenoms mokestinis laikotarpis yra kalendorinis ketvirtis 

Mokamas mokestis uţ visą per tą mokestinį laikotarpį išgautą gamtos išteklių kiekį 

Mokesčio uţ valstybinius gamtos išteklius deklaracijos pateikiamos 

tai teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos 

teritorijoje yra ţemės gelmių išteklių naudotojas 

Mokestis uţ valstybinius gamtos išteklius sumokamas per kalendorinį mėnesį, 

einantį po mokestinio laikotarpio, kurio mokestis deklaruojamas, pabaigos. 

Deklaracijos formą, jos pildymo ir pateikimo tvarką nustato Aplinkos ministerija 

kartu su Valstybine mokesčių inspekcija 

Deklaracijoje iškastas naudingųjų iškasenų kiekis nurodomas 1 m3 tikslumu. 
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MOKESČIO UŢ VALSTYBINIUS GAMTOS 

IŠTEKLIUS MOKĖJIMO KONTROLĖ 

Aplinkos ministerija ar jos įgaliotos institucijos 

kontroliuoja, ar teisingai apskaičiuojamas ir 

deklaruojamas mokestis uţ valstybinius gamtos 

išteklius. 

Įstatyme nenurodyta kokiu būdu turi būti apskaičiuojamas 

apmokestinamasis išgautas naudingųjų iškasenų kiekis. 

Tai atliekama vadovaujantis Markšeiderinių darbų atlikimo kietųjų naudingųjų 

iškasenų telkiniuose laikinosiomis taisyklėmis, kurios patvirtintos Lietuvos 

geologijos tarnybos direktoriaus 2003 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 1-01 

Taisyklių paskirtis – uţtikrinti išgaunamų ir liekančių telkinyje naudingųjų 

iškasenų išteklių patikimą apskaitą. 
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Naudojamuose telkiniuose markšeideriniai darbai 

susideda iš : 

bei išgauto naudingųjų 
iškasenų išteklių kiekio 
apskaičiavimo. 

periodiško telkinio 
markšeiderinio plano 
atnaujinimo  
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Naudojamo telkinio (išskyrus durpynus) markšeiderinis planas turi 

būti atnaujinamas kasmet (metų gale), jeigu metinė gavyba pasiekia 

arba viršija 10 tūkst. kub. m ţaliavos.  

 

Jeigu metinė gavyba yra maţesnė uţ 10 tūkst. kub. m, markšeiderinis 

planas atnaujinamas, kai kelių metų gavyba pasiekia nurodytą kiekį, 

tačiau šis periodas visais atvejais neturi būti ilgesnis kaip 3 metai. 

  

Naudojamų durpynų markšeideriniai planai turi būti atnaujinami ne 

rečiau kaip kas 3–5 metai. 

Nesuderinamumas su mokesčio uţ valstybinius 

gamtos išteklius įstatymu, kuris nurodo, kad 

mokestinis laikotarpis yra kalendorinis ketvirtis 
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Kokia nauda valstybei perėjus prie ketvirtinio 

mokėjimo uţ iškastas naudingąsias iškasenas? 

Išvada: biudţeto pajamos ir mokesčio mokėjimo 

efektingumas sumaţės. 

Bet tai abejotina, nes: 

Tikimasi, kad padidės mokesčio 

patekimo į biudţetą tolygumas. 

1. gavyba nėra tolygi:  

- ţiemą ji labai sumaţėja, kasėjai naudoja sukauptą sandėliuose ţaliavą;  

- gavyba durpynuose ir iš apvandeninto klodo vyksta tiktai vasarą. 

2. padidėja mokesčio administravimo ir apskaičiavimo sąnaudos 

4 kartus. 

Jei įmonės bus priverstos markšeiderinius apmatavimus vykdyti kiekvieną 

ketvirtį, tai išlaidos šiems darbams atlikti maţins jų pelną, o tuo pačiu ir 

biudţeto pajamas. 
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IŠGAUTŲ NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ 

KIEKIO APSKAIČIAVIMAS 
Markšeiderinių darbų sudėtinė dalis yra naudingojo sluoksnio išteklių kiekio 

pokyčio, susidariusio tarp paskutinių dviejų telkinyje atliktų matavimų, 

apskaičiavimas, atliekamas pagal telkinio atnaujinto markšeiderinio plano 

duomenis. 

Išgautų naudingojo sluoksnio išteklių kiekio nustatymui taikomi tie patys skaičiavimo 

būdai ir metodai, kurie naudojami apskaičiuojant išteklius telkinių geologinės 

ţvalgybos metu. Šiuo metu yra ţinoma virš 20 išteklių apskaičiavimo metodų, tačiau 

praktikoje daugelis iš jų nėra naudojami. 

Labiausiai ţinomi ir daugiausiai naudojami 

išteklių skaičiavimo metodai yra šie: 

1. blokų,  
2. pjūvių,  3. izolinijų, 

4. daugiakampių, 
5. trikampių..... 

Trikampio metodas yra integruotas į kompiuterines programines įrangas, tokiu būdu 

išteklių apskaičiavimo procesas šiai dienai yra automatizuotas. Lietuvoje naudojant 

išteklių apskaičiavimui kompiuterines programines įrangas (GEOMAP, CIVIL ir kt.), 

juose įdiegtas trikampių metodas vadinamas „GRID“. 



                Visuose išteklių apskaičiavimo metoduose išskiriamos  

                dvi pagrindinės operacijos:  

1. geologinio kūno modeliavimas (sudėtingo geologinio kūno 

pavertimas paprastesniu pagal formą, bet  panašiu pagal tūrį) 

 

 

 

 

 

 

 

2. skaičiavimų atlikimas. 

 S=…… 
h=……. 

V =….. 

 ………………………… 
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2005 metai 

 2006 metai 

 

2007 metai 

 

2008 metai 

 

Kasybos darbų 

fronto kryptis 

Gavybos proceso Bogušiškių II 3 sklype analizė 

16.0

23.0

32.0

43.0

55.0

66.0

74.0

82.0

26-026.0

27-026.0

28-026.0

10kV

10kV

1
0
k
V

X=6021000
Y=519500

X=6021000
Y=519600

X=6021100
Y=519500

-1.7

-0.5

Á Rimënus

A

Þ

Þ

kelias

Á Pocelonis

d400

><

><

><

><

><

><

1

2 3

3

3

4

4

5

5

5
6

6

1

1

1 - 2
h= +3.5 m

h=+3.5 m

h=+3.5 m

1
h=+2.3 m

MOKESČIAI UŢ ŢEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIUS 



2006 

2007 
31 tūkst. m3 

27 tūkst. m3 

5 tūkst. m3 

2006 + 2007 

2008 

2006 + 2007 + 2008 

2006 – 2008 metų gavybos proceso Bogušiškių II 3 

sklype analizė 

Kasybos darbų 

fronto kryptis 

63 tūkst. m3 
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Jokie buhalterinės apskaitos, 

pardavimų ir produkcijos 

transportavimo duomenys nerodo 

apie iškastą naudingosios iškasenos 

kiekį. 
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Atskirai skaičiuojami naudingojo sluoksnio ištekliai, 

išgauti apskaitomuoju laikotarpiu: 

1. 

• kasybos sklype, išskiriant gavybos apimtis 
detalios ir parengtinės ţvalgybos plotuose,  

2. 
• uţ kasybos sklypo 

3. 

• bei uţ išteklių apskaičiavimo kontūro 
ribų. 
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Galutiniai skaičiavimo rezultatai pateikiami  
suapvalinti iki sveikų tūkstančių (durpynuose – iki šimtųjų tūkstančio 

dalių) tūrio arba svorio vienetų priklausomai nuo to, kuriais vienetais yra 

patvirtinti (aprobuoti) naudojamo telkinio geologiniai ištekliai. 

Nesuderinamumas su deklaracija teikiama 

VMI, kur išgautas išteklių kiekis turi būti 

nurodomas 1 m3 tikslumu 

Apskaičiuoti karjere iškastą naudingųjų iškasenų kiekį 1 m3 

tikslumu neįmanoma. 
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Kas yra iškastas apmokestinamasis 

naudingųjų iškasenų kiekis? 

Tai kas jau iškasta iš klodo. 
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MARKŠEIDERINIŲ PLANŲ 

SAUGOJIMAS IR PATEIKIMAS 

Skaitmeninėje arba analoginėje formoje (ant kieto pagrindo, 

nesideformuojančios plėvelės ir pan.) sudarytų markšeiderinių planų 

originalai saugomi šalių susitarimu juos sudariusios arba 

markšeiderinius darbus uţsakiusios įmonės archyve. 

Markšeiderinių planų kopijos pateikiamos Lietuvos geologijos tarnybai: 
a) kartu su metine kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių kasybos ataskaita 2-KN; 

b) derinant rekultivuotinus plotus; 

c) Lietuvos geologijos tarnybos prašymu, kituose teisės aktuose numatytais 

    atvejais. 

Nei RAAD, nei Aplinkos apsaugos agentūroms markšeideriniai 

planai nėra teikiami. 
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Nacionalinė 
ţemės 
tarnyba  

Lietuvos 
geologijos 
tarnyba  

Markšeiderinių darbų vykdymo kontrolę 

atlieka:  
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IŠVADOS: 

Mokesčiai uţ ţemės gelmių išteklius mokami: 

Uţ iškastą, o ne uţ realizuotą kiekį. 

Deklaruojami kas ketvirtį VMI 1 m3 tikslumu, 
sumokama per mėnesį ketvirčiui pasibaigus. 

Apskaitomi markšeideriniais apmatavimais metų pabai-
goje, arba kai gavybos apimtys viršija 10 tūkst. m3, arba 
ne rečiau kaip 3 metai (durpynuose – kas 5 metai)            
1 tūkst. m3 tikslumu. 

1. 

2. 

3. 
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