Durpių išteklių kasybos
ataskaitos 2-KN (durpės)
priedas

PAAIŠKINIMAI DURPIŲ IŠTEKLIŲ KASYBOS ATASKAITAI 2-KN (DURPĖS)
PILDYTI
1. Durpių išteklių kasybos ataskaita 2-KN (durpės) (toliau – Ataskaita) parengta,
siekiant įgyvendinti Žemės gelmių įstatymo 15 str. 4 dalies reikalavimus.
2. Ataskaitą privalo pildyti ir pateikti Lietuvos geologijos tarnybai ūkio subjektai,
turintys leidimą naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes, kuriuo leidžiama naudoti durpių
išteklius, išduotą pagal Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius),
požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 11 d. nutarimu
Nr. 198 (Žin., 2002, Nr. 16-607; 2005 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 621 redakcija, Žin.,
2005, Nr. 72-2607), reikalavimus (toliau – Išteklių naudotojai).
3. Prievolė teikti Ataskaitą yra įtvirtinta išteklių naudojimo sutartyje prie leidimo
naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes, sudarytoje tarp išteklių naudotojo ir Lietuvos
geologijos tarnybos. Ataskaita yra ketvirtinė, ji pateikiama Lietuvos geologijos tarnybai ne
vėliau kaip 20-tą dieną, pasibaigus eiliniam metų ketvirčiui. Ataskaitos pateikimo
periodiškumas ir terminai nustatyti, vadovaujantis Mokesčio už valstybinius gamtos
išteklius įstatymo 6, 7 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin.,
2011, Nr. 161-7617) 2 straipsnio nuostatomis.
4. Pagrindinės Ataskaitoje vartojamos sąvokos atitinka Žemės gelmių įstatymo, žemės
įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių žemės gelmių išteklių naudojimą, sąvokas.
5. Ataskaitos adreso dalyje įrašomi pagrindiniai Išteklių naudotojo rekvizitai: įmonės
pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas, leidimo naudoti žemės gelmių
išteklius ir ertmes numeris.
6. Ataskaitoje išskiriami keturi skyriai. Pirmasis skyrius skirtas duomenims apie
Išteklių naudotojui skirtų naudoti naudingosios iškasenos išteklių kiekį ir jų pokytį per
ataskaitinį laikotarpį. Antrajame skyriuje įrašomi duomenys apie Išteklių naudotojui
skirto kasybos sklypo plotą, ha bei šio ploto pokytį per ataskaitinį laikotarpį. Trečiajame
skyriuje įrašomi analogiški duomenys apie išteklių gavybai suformuoto žemės sklypo
plotą. Ketvirtasis skyrius skirtas duomenims apie produkcijos, pagamintos iš ataskaitiniu
laikotarpiu išgautos naudingosios iškasenos, kiekiams įrašyti.
7. Ataskaitos pirmojo skyriaus pildymo paaiškinimai:
7.1. 1 skiltyje įrašomi Išteklių naudotojui skirto telkinio (telkinio dalies) geologiniai ir
išgaunamieji ištekliai, kurie yra nurodyti telkinio išteklių naudojimo sutartyje ir nustatyta
tvarka parengto išteklių naudojimo projekto atitinkamuose skyriuose. Kitose skiltyse
įrašomų išteklių pokyčio atskaita vykdoma nuo šioje skiltyje įrašytų geologinių telkinio
išteklių;
7.2. 2 ir 3 skiltyse įrašomas išteklių kiekis iš ankstesnių metų Ataskaitos 8 ir 9 skilčių;
7.3. 4 ir 5 skiltyse išrašomas per ataskaitinį laikotarpį išgautas išteklių kiekis, kuris
nustatomas pagal Išteklių naudotojo vykdytos išteklių gavybos apskaitos, o tuo atveju, kai
nustatyta tvarka buvo atlikti karjero markšeideriniai matavimai – pagal atliktų
markšeiderinių matavimų duomenis;
7.4. 6 ir 7 skiltyse įrašomi duomenys apie neišgautų naudingųjų iškasenų išteklių kiekio
pokytį Išteklių naudotojui skirtame kasybos sklype (įskaitant eksploatacinius naudingosios
iškasenos nuostolius) tuo atveju, kai šis pokytis pagrindžiamas papildomos žvalgybos,
naudojimo projekto ar markšeiderinių apmatavimų duomenimis;
8. Ataskaitos antrojo skyriaus pildymo paaiškinimai:

8.1. 1 ir 2 skiltyse įrašomi duomenys apie skirtą kasybos sklypo plotą iš Išteklių
naudotojui skirto telkinio išteklių naudojimo sutarties. Tuo atveju, kai išteklių naudojimo
ribos ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo tikslinamos, 1 ir 2 skilčių įrašai sutampa;
8.2. 3 – 6 skiltyse pildomi duomenys apie kasybos sklypo ploto pasiskirstymą, kurie
nustatomi iš telkinio markšeiderinio plano.
9. Ataskaitos trečiojo skyriaus pildymo paaiškinimai:
9.1. 1 skiltyje įrašomi duomenys iš Nekilnojamojo turto registro apie naudojamo
telkinio išteklių eksploatavimo darbams suformuotą žemės sklypą;
9.2. 2 – 7 skiltyse pildomi duomenys apie žemės sklypą iš telkinio markšeiderinio
plano. Duomenys apie atliktus rekultivavimo darbus turi būti iliustruojami rekultivuotų
žemių perdavimo – priėmimo aktais ir rekultivuotų plotų planais, pateikiamais kartu su
kasybos ataskaita.
10. Ataskaitos ketvirtajame skyriuje priklausomai nuo išteklių gavybos ir
panaudojimo pobūdžio įrašomi Išteklių naudotojo duomenys apie tiesiogiai realizuotą
išgautų durpių kiekį bei duomenys apie durpių panaudojimą gamyboje ir produkcijos,
gautos atlikus ataskaitiniu laikotarpiu išgautų durpių perdirbimą, realizavimą vietinėje ir
užsienio rinkoje.
11. Nurodant telkinio markšeiderinio plano sudarymo datą atkreiptinas dėmesys, kad
nebūtų pažeidžiama Markšeiderinių darbų atlikimo kietųjų naudingųjų iškasenų telkiniuose
laikinųjų taisyklių, patvirtintų Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2003 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 1-01 (Žin., 2003, Nr. 17- 769), 11 punkto ir
telkinio išteklių naudojimo sutarties atitinkamo punkto nuostata dėl markšeiderinių
matavimų atlikimo periodiškumo.

______________

