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ŢEMĖS GELMIŲ APSAUGA – veiksmai ir priemonės, 

kurių tikslas – apsaugoti ţemės gelmių vertingąsias 

savybes nuo fizinio, cheminio, biologinio ar kitokio 

neigiamo poveikio, atsirandančio dėl gamtinių procesų ar 

ţmogaus veiklos, ir tų savybių visiškas ar dalinis 

atkūrimas, taip pat ţemės gelmių išteklių racionalus 

naudojimas. 

NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ TELKINIŲ PRIEŢIŪRA - sudėtinė ţemės gelmių 

                                                                                            išteklių apsaugos dalis 
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Kietųjų ţemės gelmių išteklių išskirtinumas kitų 

gamtos išteklių fone: 

1. ištekliai yra riboti 

2. ištekliai yra neatsinaujinantys 

3. jie yra unikalūs gamtos suformuoti 
kūnai, aptinkami ne bet kur 
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ŢEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIŲ APSAUGOS 

PRINCIPAI NULEMTI POLITIKŲ 

PRIIMTAIS TEISĖS AKTAIS. 
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Naudoti galima tiktai detaliai ištirtus naudingųjų iškasenų telkinius, 

kurių ištekliai aprobuoti Lietuvos geologijos tarnyboje ir PAV 

procedūrų metu įrodoma, kad planuojama veikla esminio neigiamo 

poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai nedarys. 

Jei tai ţvyras – Valstybė atsisako vien mokesčių po 15 tūkst. LT uţ kiekvieną maţąjį 

karjerą. Miškų urėdijos turi apie 600 tokių karjerų. Tai sudaro apie 9 mln. LT negautų 

mokesčio pajamų. 

LR ŢEMĖS GELMIŲ ĮSTATYMAS:  

IŠIMTIS:  

Ţemės savininkas ar naudotojas nuosavybės teise priklausančiame, suteiktame 

naudoti ar nuomojamame ţemės sklype savo ūkio reikmėms (ne 

pardavimui) turi teisę be šio straipsnio 1 dalyje nurodyto leidimo naudoti ţemės 

gelmių išteklius kitų įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka. 

Suteikiama teisė įrengti maţuosius karjerus iki 0,5 ha ploto 

ir iki 2 m gylio, t.y. 10 000 m3 naudingųjų iškasenų ţemės 

sklypo savininkas gauna dovanai. 
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LR MIŠKŲ ĮSTATYMAS: 

Miško ţemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomis tik 

šiame įstatyme nustatytais išimtiniais atvejais: 

naudingųjų iškasenų eksploatavimo 

teritorijoms formuoti,  

kai nėra galimybės šių iškasenų 

eksploatuoti ne miško ţemėje 
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Tais atvejais, kai miško ţemę planuojama paversti 
kitomis naudmenomis naudingųjų iškasenų eksploatavimo 

teritorijoms formuoti,  

kartu su prašymu leisti paversti miško ţemę kitomis 

naudmenomis pateikiama ir LGT prie AM per 20 

darbo dienų nuo kreipimosi išduota paţyma apie 

išţvalgytus šalies teritorijoje ne miško ţemėje 

esančius atitinkamus naudingųjų iškasenų 

telkinius, dėl kurių dar neišduoti leidimai naudoti 

ţemės gelmių išteklius ir ertmes, leidţianti nustatyti 

galimybę naudingųjų iškasenų eksploatavimo 

teritoriją formuoti ne miško ţemėje. 



NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ TELKINIŲ PRIEŢIŪRA 

Kadangi bent vienas, niekam nereikalingas: 

naudingųjų iškasenų telkinys visada bus Lietuvos teritorijoje, tai 

naudingųjų iškasenų telkinius, esančius mišku apaugusioje ţemėje, 

jau reikėtų išbraukti iš Lietuvos ţemės gelmių registro. 

netinkantis pagal kokybę 

esantis blogose sąlygose 

didelė danga 

nėra galimybės perimti 
naudojimui privačią ţemę 

… 
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Miškų įstatymo pakeitimu formalizuojama galimybė valstybei prieiti eksploatuoti 

prie jai išimties teise priklausančių išteklių tiktai pagal vienintelį faktorių: jei visoje 

Lietuvos valstybėje bus bent vienas telkinys ne miško ţemėje, o jis visada kur nors 

bus, tai valstybė uţkerta pati sau priėjimą prie jai išimties tvarka 

priklausančių ţemės gelmių išteklių.  

Tačiau negi iš 

Klaipėdos 

pradėsime veţti 

ţvyrą į Varėną, jei 

ten visi ištekliai bus 

miško ţemėje.  
 

Dirbtinai bus didinami: • transporto srautai,  

• energijos švaistymas,  

• oro tarša,  

• kelių nusidėvėjimas.  

Tokių apribojimų niekur pasaulis nėra girdėjęs.  
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Galima daugybė atvejų, kai vien tiktai šio faktoriaus nepakanka.  

Pavyzdţiui,  

kultūros paveldo apsaugos zonoje,  

jo eksploatavimo hidrogeologinės ar kitos sąlygos yra labai 
nepalankios,  

ţaliavos išveţimo kelias eina per gyvenvietes arba būtina tiesti 
ilgą išveţimo kelią per daugybę privačios ţemės sklypų, kurių 
neįmanoma nupirkti,  

 
telkinys ne miške yra per maţas ţaliavos perdirbimo gamyklai 
projektuoti,  

ţaliavos kokybė prastesnė nei telkinio po mišku arba tiktai maţa 
dalis telkinio yra po mišku, kita – ne miško ţemėje, o paliekami 
po mišku ištekliai praranda ekonominę prasmę,  

didelio ploto telkinio viduje yra maţos miško salelės, jos gali būti 
tiktai menkaverčiais krūmynais apaugusi ţemė, kuri priskirta 
miškui. Apkasus karjerą aplink tokias salas, liks stačios maţos kalvos, kuriose 
miškas negalės normaliai augti, o vertinga ţaliava liks amţiais prarasta.  

ne miško ţemėje esantis telkinys yra  



NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ TELKINIŲ PRIEŢIŪRA 

Yra išţvalgytų telkinių, kur naudingoj klodo storis iki 28 m, o jo centre keliolikos arų 

miškelis. Nebegalint pašalinti to miškelio, karjero viduje liks „Gedimino kalnas“, 

su dideliu kiekiu nepanaudoto ţvyro (juk reikės palikti privaţiavimo kelią, apsaugoti 

šlaitus nuo nušliauţimo).  

 

Negi dėl to 

privaloma dalinti 

telkinį ir vieną jo 

dalį uţdrausti 

naudoti, kai kita 

gali tapti per maţa 

investicijų 

atsipirkimui 
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Yra atvejų, kai VIENA DALIS uţleisto durpyno priskirta LAISVO VALSTYBINIO 

FONDO ŢEMEI, o KITA – VALSTYBINIAM MIŠKUI, nors pagal miško 

taksacijos duomenis rodoma, kad ten medynų nėra – tik durpynas. 

Vilniaus rajono Daukšių raisto (Danilavos) 

durpių telkinio situacinis orto-foto planas 

Pavyzdţiui, AB „Dolomitas“ eksploatuojamo 

telkinio išteklių likutis yra po mišku. Įmonė 

tiekia apie 2/3 dolomitinės skaldos. Jei ji 

nebeturės ţaliavos, tai kitos dvi gamyklos nebus 

pajėgios pagaminti reikiamo dolomitinės skaldos 

kiekio.  

Atsiranda teorinė galimybė likti tiktai 

vienam ţaliavos tiekėjui, kuris nepajėgus 

tenkinti ūkio poreikių, tačiau miško 

ţemėje kasti nebus galima, nes kitas 

telkinys bus ne miške.  
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Jau dabar KYLA ir KITOKIŲ KURIOZINIŲ ATVEJŲ šio priimto įstatymo 

taikyme: Zarasų rajone išţvalgytas didelis ţvyro  telkinys, kurio dalis yra 

subrendusio iškirsto miško vietoje. 

Atlikus PAV procedūras, buvo priimtas 

sprendimas, kad ūkinė veikla galima.  

Gautas LGT leidimas telkiniui eksploatuoti, 

tačiau miško ţemės paskirties keisti į 

naudingųjų iškasenų teritoriją pagal 

naująjį įstatymą nebegalima, nes tame 

pačiame telkinyje yra plotų, kur ištekliai yra 

ţemės ūkio paskirties ţemėje.  

Tačiau tai nedidelis plotas, ţvyro klodas per 

24 m storio,  

• todėl šlaituose formuosis labai dideli išteklių 

nuostoliai,  
• jų nebepakaks planuotos ţvyro perdirbimo 

gamyklos amortizaciniam periodui,  

• investicija tampa ekonomiškai neprasminga.  

TELKINYS LIEKA NEBENAUDOJAMAS 
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Tuo tarpu JEI BŪTŲ GALIMA PAKEISTI PASKIRTĮ iš miško ţemės į 

naudingųjų iškasenų teritoriją, tai iškasus visą telkinį karjeras būtų apsodintas 

mišku ir TERITORIJOS MIŠKINGUMAS PADIDĖTŲ dabar dirvonuojančios 

ţemės ūkio paskirties ţemės sąskaitą, nes visas telkinys yra sausas.  

Tačiau jeigu ţvyro gavyba tampa ekonomiškai nebeprasminga, tai plotuose, kuriuose yra 

iškirstas miškas, kuriame jau yra detaliai išţvalgytas telkinys, ţemės savininkas nebegali 

sodinti jauno miško,  

Pateikti faktai liudija, kad vieno šablono, taip kaip yra formuluojama 

priimtame miškų įstatyme, negali būti. Tai, paprasčiausiai, neprotinga. 

Susidaro šachmatininkų kalba „patas“. 

O tiksliau, miškų įstatymo nuostatos 

prieštaravimas ţemės gelmių įstatymui.  

nes pagal ţemės gelmių įstatymo 20 straipsnio 3 punktą „Nenaudojami ţemės gelmių 

ištekliai turi būti apsaugoti nuo veiksmų, bloginančių jų kokybę, gavybos sąlygas, nuo 

teritorijos uţstatymo ar kitų veiksmų, trukdančių ţemės išteklius naudoti ateityje“, t.y. 

ţemės savininkas detaliai išţvalgyto telkinio teritorijoje nebegali sodinti miško, nes tai 

trukdytų šiuos išteklius išgauti.  
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Visa tai atliekama pagal planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymą, kuris kompleksiškai lemia bet kokios ūkinės veiklos galimybių vertinimą.  

Lietuvos teisė jau yra apibrėţusi KAIP GALIMA SIEKTI TIKSLO 

EKSPLOATUOTI detaliai išţvalgytų naudingųjų iškasenų TELKINIŲ 

IŠTEKLIUS.  

Atliekant juo apibrėţtas procedūras yra įvertinami visi faktoriai ir sprendţiama ar 

planuojama veikla turės reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, tarp jų ir miškams.  

Todėl miškų įstatyme neturėtų rastis nuostatos, kurios vien tiktai pagal 

telkinio padėtį (miške ar ne miške) lemtų galimybę eksploatuoti 

išteklius, neįvertinant visus įmanomus faktorius.  

Priimta miškų įstatymo nuostata paţeidţia  ūkio subjektų teisės planuojamos ūkinės 

veiklos galimybes vertinti pagal PAV įstatymo nuostatas, o tuo pačiu prieštarauja PAV 

įstatymui. Įstatymas nenumato galimybės netgi toms įmonėms, kurios jau atliko PAV 

procedūras ir gavo sprendimą, kad ūkinė veikla yra galima, šį sprendimą realizuoti.  
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Naujajame miškų įstatymo pakeitime NEPAGRĮSTAI SUABSOLIUTINTA 

MIŠKO VERTĖ IR REIKŠMĖ Lietuvos valstybei bei visuomenei.  

Pagal Lietuvos Statistikos departamento 

duomenis, miškų ir ţemės gelmių registrus 

ţinoma, kad apie 32,3 % Lietuvos teritorijos 

uţima MIŠKAI, NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ 

PLOTAI apima tiktai 4,3 %.  

NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ VERTĖ – 56 000 MLN. LT., 

 VISŲ MIŠKŲ – 20 000  MLN. LT.  

Sugretinus visus šiuos faktus, gauname, kad Lietuvos teritorijos 

ploto vienetas (1 km2 ar 1 ha),  esantis virš naudingųjų 

iškasenų telkinio,  yra 20 KARTŲ VERTINGESNIS (brangesnis) 

nei tokio pat ploto teritorija, kuri uţimta vien tiktai mišku.  

Miškas gali augti, praktiškai, bet kurioje vietoje, tuo tarpu naudingųjų 

iškasenų telkiniai gali būti aptinkami ne bet kur, o tiktai itin palankiose 

geologinėse sąlygose. Todėl miško vertės sureikšminimas visuomeniniu 

poţiūriu yra pagrįstas vien tiktai emocijomis ir nenaudingas jai.  

32.3; 

32% 

4.3; 

4% 63.4; 

64% 
MIŠKŲ PLOTAI

NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ PLOTAI

KITI

Ši politinė nuostata gali kainuoti Lietuvos ţmonėms dėl prarasto valstybės 

turto kelis milijardus litų.  
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ŢEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMAS NAUDINGŲJŲ 

IŠKASENŲ TELKINIAMS EKSPLOATUOTI 

Bet kokių naudingųjų iškasenų eksploatavimui reikalingas ţemės sklypas.  

JO DYDIS IR FORMA LEMIA 

Lietuvoje nėra priimto teisės akto, kuris reglamentuotų 

ţemės sklypų, kurie reikalingi naudingosioms iškasenoms 

eksploatuoti,  formavimo tvarką. 

Paprastai ţemėtvarkos tarnybos, formuodamos ţemės sklypus, sutapatina jo ribas su išskirto 

kasybos sklypo kontūru. Tada telkinio pakraščio juostoje atsiranda dideli išteklių 

nuostoliai.   

ŢEMĖS SKLYPAS – teritorijos dalis, turinti nustatytas ribas 

ir pagrindinę tikslinę ţemės naudojimo paskirtį. 

naudingųjų iškasenų nuostolius karjerais 

eksploatuojamuose telkiniuose. 
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Esant dideliam naudingojo klodo storiui  

IŠTEKLIŲ NUOSTOLIAI YRA REIKŠMINGI. 
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LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA, IŠSKIRDAMA KASYBOS SKLYPUS, 

NENURODO JO KOORDINAČIŲ. 

Neţinant jų, ţemės 

sklypai atmatuojami 

netiksliai, kartais su 

poslinkiu.  

Tai iššaukia didţiulius 

išteklių nuostolius. 

Kalniškių ţvyro ir smėlio telkinio 

situacinis planas 
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DIDŢIAUSIĄ ĮTAKĄ  NERACIONALIAM 

ŢEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIŲ 

NAUDOJIMUI   

PADARO  

POLITINIAI SPRENDIMAI IR 

VYKDOMOSIOS VALDŢIOS PRIIMTI 

TEISĖS AKTAI ARBA JŲ NEBUVIMAS. 
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TELKINIŲ NAUDOJIMO  

(kasybos-rekultivavimo)  

PROJEKTAI 

NAUDOJIMO PROJEKTAI RENGIAMI detalios geologinės ţvalgybos duomenų 

pagrindu suformuotuose ţemės sklypuose, kurių pagrindinė tikslinė ţemės naudojimo 

paskirtis kita, naudojimo būdas – naudingųjų iškasenų teritorijos. 

PAGRINDINIAI DETALIOS GEOLOGINĖS ŢVALGYBOS DOKUMENTAI: 

Telkinio teritorijos topografinis planas  

Išteklių apskaičiavimo planas.  

Jų pagrindu sintezuotas markšeiderinis telkinio planas  
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Telkinio teritorijos topografinis planas  
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Išteklių apskaičiavimo planas.  
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Markšeiderinis telkinio planas  
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NAUDOJIMO PROJEKTAS – normatyvinis 

dokumentas, kuriame yra numatyti racionalaus ir 

taupaus naudingųjų iškasenų išgavimo, kasybos atliekų 

tvarkymo, karjero (iškastos ertmės) bei kasyba paveiktos 

ţemės rekultivavimo ir būtinų kitų aplinkos elementų 

atkūrimo be reikšmingo poveikio aplinkai, ţmonių 

sveikatai ir saugumui būdai ir priemonės, taip pat likusių 

telkinyje ţemės gelmių išteklių apsaugos nuo išsekimo ir 

kokybės blogėjimo, kai laikinai nutraukiamas jų 

naudojimas, priemonės. 

RACIONALUS IR TAUPUS NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ IŠGAVIMAS  

ĮVERTINAMAS APSKAIČIUOJANT PRARANDAMUS TELKINYJE 

IŠTEKLIUS (NUOSTOLIUS) 
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APSKAIČIUOJAMI NAUDINGOSIOS IŠKASENOS 

NUOSTOLIAI:  

Masyve 

• šlaituose 
• bermose 
• asloje 
• neparankiuose gavybai plotuose 
• apsauginėse juostose 
• po ţaliavos išveţimo keliu 

Atskirti nuo 
masyvo 

nuostoliai  

• nukasami su dangos ar bergţdo sluoksniais  

• prarandami transportuojant naudingąją iškaseną 
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DARBAI PRIVALO BŪTI ATLIEKAMI PAGAL NAUDOJIMO PROJEKTĄ,  

KURIO ESMĖ KALENDORINIO NUODANGOS IR KASYBOS PLANO IŠPILDYMAS.  

Nesilaikant numatyto kasybos plano galima sugadinti telkinį ir prarasti dalį išteklių 
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KASYBOS PROCESAS KARTOGRAFUOJAMAS ATLIEKANT 

MARKŠEIDERINIUS APMATAVIMUS. 

Skaičiavimų klaidos ir markšeiderinių apmatavimų patikimumas turint tinkamą 

programinę įrangą nesunkiai gali būti fiksuojamas kompiuterio ekrane 
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KASYBOS KONTROLĖ VIETOJE 

 

REGIONINIAI APLINKOS 

APSAUGOS DEPARTAMENTAI 

 

Atvirais kasiniais eksploatuojamų naudingųjų iškasenų 

išteklių naudojimo KONTROLĘ VIETOJE VYKDO 
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1. kontroliuoja paţeistų ţemių rekultivavimo darbus; 

Pastarieji tikrinimai kas pusę metų yra beprasmiai, 

nes kasėjai nurodytus dokumentus įgyja visam telkinio 

naudojimo laikui arba bent jau 15-25 metams 

REGIONINIAI APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAI: 

2. ne rečiau kaip du kartus per metus gavybos darbų laikotarpiu patikrina 

kiekvieną naudojamą naudingųjų iškasenų telkinį (kasybos sklypą): 

2.1. išteklių naudotojo turimą dokumentaciją: 

2.1.1. leidimą naudoti naudingųjų iškasenų išteklius ir tikrinamo telkinio 

(kasybos sklypo) naudojimo sutartį; 

2.1.2. ţemės sklypo naudojimą įteisinančius dokumentus; 

2.1.3. mokesčių uţ gamtos išteklius mokėjimą; 

Komentaras 



2.2. telkinio (kasybos sklypo) eksploatacijos atitiktį Naudojimo projekto 

sprendiniams ir markšeideriniam planui, aplinkosauginei situacijai išteklių 

naudotojo ţemės sklype: 

2.2.1. ţemės sklypo riboţenklius, jų atitiktį Riboţenklių apsaugos instrukcijai, 

patvirtintai Valstybinės ţemėtvarkos ir geodezijos tarnybos 1996 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymu Nr. 88 (Ţin., 1996, Nr. 85-2041); 

2.2.2. rakinamus kelių uţtvarus, informacinius stendus prie įvaţiavimų į karjerą 

(durpyną); 

Markšeiderinis planas sudaromas ne daţniau kaip kartą 

per metus metų pabaigoje. Vykdant šią norminio 

dokumento nuorodą du kartus per metus analizuojamas 

tas pats markšeiderinis planas. 

Komentaras 

2.2.3. naudingosios iškasenos išteklių apsaugą nuo grobstymo;  

Betikslis tikrinimas, nes apsauga yra ūkio subjekto 

reikalas, nes uţ pavogtą ar legaliai išveţtą naudingąją 

iškaseną vis tiek bus mokamas gamtos išteklių mokestis) 

Komentaras 

2.2.4. naudingosios iškasenos apsaugą nuo teršimo dangos uolienomis ir 

derlinguoju dirvoţemio sluoksniu; 
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2.3. derlingojo (humusinio) dirvoţemio sluoksnio apsaugą: 
 

2.3.1. nuėmimą prieš pradedant eksploatuoti naudingąją iškaseną, išskyrus atvejus, 

kai jo storis nesiekia 10 cm; 
 

2.3.2. derlingojo (humusinio) dirvoţemio sluoksnio ir grunto (dangos uolienų bei 

pirminio ţaliavos perdirbimo atliekų) sąvartų atskyrimą; 
 

2.3.3. saugojimo sąvartose ir panaudojimo rekultivavimo darbams atitiktį 

Naudojimo projektui ir Paţeistų ţemių, iškasus naudingąsias iškasenas, rekultivavimo 

metodikai, patvirtintai Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 1996 m. lapkričio 15 

d. įsakymu Nr. 166 (Ţin., 1996, Nr. 115-2680); 
 

2.3.4. derlingojo (humusinio) dirvoţemio sluoksnio panaudojimą, kai karjerą 

rekultivuojant į vandens telkinį arba kitais atvejais susidaro jo perteklius, kuris gali 

būti išveţtas ţemės rekultivavimui į kitus objektus, raštu suderinus su rajono (miesto) 

aplinkos apsaugos agentūra; 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=33072&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=33072&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=33072&b=
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3. esant naudingosios iškasenos išteklių naudojimo paţeidimams, surašo 

privalomus nurodymus, protokolus, kontroliuoja jų vykdymą, 

nustatyta tvarka skiria administracines nuobaudas; 

4. dalyvauja komisijose priimant rekultivuotus paţeistų ţemių plotus. 

2.4. karjero apsaugą nuo taršos buitinėmis ir kitomis atliekomis; 
 

2.5. išeksploatuotų plotų rekultivavimo darbus; 
 

2.6. naudingųjų iškasenų išteklių konservavimo (apsaugos nuo išsekimo ir kokybės 

blogėjimo) priemones, kai laikinai ar visiškai nutraukiamas telkinio naudojimas; 
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REKULTIVAVIMO DARBŲ ATLIKIMO SĄLYGOS 

Tada galima atlikti projekte numatytus karjero šlaitų lėkštinimo, dugno lyginimo ar 

buvusių sąvartų vietų tvarkymo darbus, t.y. mechaninę rekultivaciją. 

Prieš pradedant rekultivavimo darbus būtina sudaryti iškasto ploto markšeiderinį 

planą, suderinti su Lietuvos geologijos tarnyba, gauti jos pritarimą.  

1. Atskirti rekultivuojamą plotą nuo viso ţemės sklypo (jei rekultivuojama dalimis), 

2. Kreiptis į rajono savivaldybės tarybą, kad būtų pakeisti rajono bendrojo plano sprendiniai ir 

ţemės sklypo dalis išjungta iš teritorijų skirtų naudingosioms iškasenoms eksploatuoti,  

3. Gauti leidimą ir sąlygas detaliajam planui rengti. 

4. Detaliuoju planu pakeisti ţemės sklypo dalies paskirtį iš naudingųjų iškasenų teritorijos į miško 

ţemę. 

5. Tiktai tada susidarys sąlygos pradėti miško sodinimo darbus.  

6. Miško sodinimas privalo būti vykdomas pagal Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministro ir 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-03-29 d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144 patvirtintas 

miško įveisimo ne miško ţemėje taisykles ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. 

balandţio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 patvirtintus miško atkūrimo ir įveisimo nuostatus.  

7. Būtina gauti iš Nacionalinės ţemės tarnybos teritorinio ţemėtvarkos skyriaus leidimą šiems 

darbams atlikti 

8. Parengti miško ţeldinimo ir ţėlimo projektą pagal aukščiau nurodytų nuostatų reikalavimus.  

Vėliau pradedant biologinio rekultivavimo darbus būtina: 
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IŠVADOS: 

Sudėtingos, ilgos ir brangios procedūros trukdo 
išnaudotų karjerų galutiniam rekultivavimui 

Didţiausią ţalą racionaliam ir pilnam naudingųjų 

iškasenų  panaudojimui daro nevykę teisės aktai 

Visa kita yra išsprendţiama tvarkingai vykdant darbus 
pagal naudojimo projektus 

1. 

2. 

3. 
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