PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2020 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1-207
(leidimo naudoti naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, išteklius ir jo priedo
forma)

(herbas)
LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
LEIDIMAS NAUDOTI NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ, IŠSKYRUS ANGLIAVANDENILIUS,
IŠTEKLIUS

_________________ Nr. _____
(data)
Vilnius

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(leidimo turėtojo fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, juridinio asmens
pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį,
arba leidimo turėtojo fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių
pavadinimai, jungtinės veiklos sutarties data ir numeris, buveinė)

leidžiama
naudoti
*
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(suteikiamo naudoti žemės gelmių išteklių telkinio ar jo dalies duomenys: adresas, pavadinimas, kodas Žemės gelmių
registre, išteklių rūšis)

privalo atlikti ** _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, išteklių tyrimai ir jų atlikimo terminas)

__________________
(pareigų pavadinimas)

A.V.

_____________
(parašas)

_____________________
(vardas ir pavardė)

* Pildoma, kai leidimas naudoti naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, išteklius išduodamas Lietuvos
Respublikos žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 4 ir 6 dalyje nustatytais atvejais.
** Pildoma, kai leidimas naudoti naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, išteklius išduodamas Lietuvos
Respublikos žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje nustatytu atveju.

LEIDIMO NAUDOTI NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ, IŠSKYRUS ANGLIAVANDENILIUS,
IŠTEKLIUS NR.
PRIEDAS
_________________ Nr. _____
(data)

I DALIS *
Žemės gelmių išteklius aprobavusi įstaiga, aprobavimo dokumento data ir numeris:
______________________________________________________________________________
Aprobuotų išteklių kiekis: _________________________________________________________
Skiriamų naudoti išteklių kiekis: ____________________________________________________
Skiriamas kasybos sklypas:
plotas: _____________________________________
numeris: ___________________________________
ribos (nurodomos pridedamame plane): ___________________________________
Išteklių naudojimo paskirtis: _______________________________________________________
Išteklių naudojimo apskaita: _______________________________________________________
Privaloma veiklą vykdyti vadovaujantis žemės gelmių naudojimo planu: ** _________________
______________________________________________________________________________
(sprendimo, kuriuo patvirtintas žemės gelmių naudojimo planas, data, numeris)

II DALIS ***
Išteklių
tyrimų
_____________________________________________________________

plotas:

Išteklių tyrimų terminas: ___________________
Išteklių
tyrimų
vykdymo
sąlygos:
____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
* Pildoma Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 21 straipsnio 1 ir 2 dalyje nustatytais atvejais.
** Jeigu veikla vykdoma pagal naudojimo projektą, nurodomi naudojimo projekto duomenys.
*** Pildoma Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju.
__________________
(pareigų pavadinimas)

A.V.

_____________
(parašas)

_____________________
(vardas ir pavardė)

