PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2012 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. 1-28

SUDERINTA
Statistikos departamento prie LRV
2012 m. vasario 29 d. raštu Nr. SD-218

________________________________________________________________________________________________
(juridinio asmens pavadinimas)
Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos
Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius
tel. (8 5) 233 28 89, 213 3436, faks. (8 5) 233 6156

DURPIŲ IŠTEKLIŲ KASYBOS ATASKAITA 2-KN (DURPĖS)

20________ m. _____ ketv.
________________________
(užpildymo data, vieta)
Juridinio asmens kodas
Juridinio asmens adresas:
Leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes Nr.
Pateikiama: Lietuvos geologijos tarnybai ne vėliau kaip 20-ą dieną pasibaigus ketvirčiui
Pateikia: visų nuosavybės formų įmonės, kasančios durpes
Lietuvos geologijos tarnyba garantuoja gautų duomenų konfidencialumą
Ataskaitos forma skelbiama interneto svetainėje http://www.lgt.lt

Pildoma kiekvienam telkiniui: ištekliai ir gavyba – sveikais skaičiais, tūkst. kub. m , plotai – dešimtosios tikslumu, ha

,

savivaldybė

seniūnija

telkinys

I. Ištekliai ir gavyba (skirtame kasybos sklype)
Skirti naudoti
ištekliai geologiniai
išgaunamieji
(pagal naudojimo
projektą)
1

Geologinių išteklių likutis
ataskaitinio laikotarpio
pradžioje
iš jų
iš viso
šviesių
2
3

Ataskaitiniu laikotarpiu
Geologinių išteklių
+prieaugis
gavyba (iškasta)
– nurašymas
iš jų
iš jų
iš viso
iš viso
šviesių
šviesių
4
5
6
7

Geologinių išteklių
likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
iš jų
iš viso
šviesių
8
9

II. Kasybos sklypas ir gavybos plotai
Kasybos sklypo plotas
Ataskaitinio
ataskaitinio laikotarpio
laikotarpio pradžioje
pabaigoje
1

2

Gavybos plotas kasybos sklype
iš jo
iš viso
naudojamas
užleistas
3

4

Nenaudotas
plotas

5

6

III. Žemės sklypas (išnuomotas, privati nuosavybė – nereikalingą išbraukti)
Plotas, kadastro Nr.

iš jo
kasybos sklype

1

2

rekultivuota ataskaitiniu laikotarpiu

Pažeista žemė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje

iš viso

kasybos sklype

iš viso

kasybos sklype

4

5

6

7

IV. Durpių ir durpių produkcijos realizacija
Pavadinimas

Kiekis

1

iš jų

2

realizuota vietinėje rinkoje

eksportas

3

4

1. Kuro durpės, iš viso
1.1. trupininės
1.2. gabalinės
2. Augalininkystės durpės, iš viso
2.1. šviesios
2.1.1. trupininės
2.1.2. gabalinės
2.2. tamsios
2.2.1. trupininės
2.2.2. gabalinės
3. Kita produkcija
3.1.
3.2.
Markšeideriniai matavimai atlikti

Ataskaitą užpildė (pareigos, vardas, pavardė ir parašas)

tel.

faks.

.

data

Vadovas arba jo įgaliotas asmuo (vardas, pavardė ir
parašas)

tel.

__________________

faks.

