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A alizės reikali gu as ir tikslai
Šio doku e to tikslas:
– pateikti naujausius turimus duomenis apie
Lietuvos Respu likos kietųjų audi gųjų iškase ų
išteklių kiekio ir gavy os ūklės di a iką;
– apžvelgti audi gųjų iškase ų gavy os
pro esą le ia čius geologi ius, eko o i ius ir
teisinius veiksnius;
– įvardi ti svar iausius valsty ės i stitu ijų
veiksmus ir sprendi us, skati a čius tausoja čią
et efektyvią gavy ą, išteklių apsaugą ir
gausi i ą, apli kos atkūri ą.
Pare gtoje a alizėje agri ėja os tik kietųjų
audi gųjų iškase ų audoji o pro le os.
Naftos paieškos ir gavy os Lietuvoje strategija
buvo
patvirtinta
Lietuvos
Respublikos
Vyriausy ės
. vasario 25 d. nutarimu
Nr.
. Pože i io va de s tyri o ir gavy os
aspektai išsa iai iš agri ėti Pože i io va de s
naudojimo ir apsaugos 2002–
etų
strategijoje, kuriai buvo pritarta Lietuvos
Respublikos Vyriausy ės
. sausio
d.
nutarimu Nr. 107, ir kituose dokumentuose.
Re gia t šią a alizę, uvo pa audoti aujausi
Valsty i ės geologi ės informacijos sistemos
duo e ys ei Valsty ės ko trolės
etais
atlikto valsty i io audito „Lietuvos že ės gel ių
išteklių audoji as“ ir
etais atlikto
valstybinio audito „Neiš audoja os gali y ės
su aži ti karjerais pažeistus že ės plotus“
ataskaitų išvados ir reko e da ijos.
Naudi gųjų iškase ų svar a
Šiuolaiki ės visuo e ės dar ia vysty uisi
audi gosios iškase os yra ūti os. Naudi gąsias
iškase as ž o ija kasdie i ia e gyve i e
audoja uolat: a ų staty ai, i frastruktūros
vysty ui, šildy ui, tra sportui ir pra o ei,
maisto produkcijos gausinimui ir kt.
Per XX ši t ečio pir uosius pe kiasdeši t
etų pasaulyje išgauta tiek i erali ių išteklių,

kiek jų uvo iškasta per visą a kstes į ž o ijos
gyvavi o laikotarpį, o per paskuti iuosius kelis
deši t ečius gavy a padidėjo dar
proc. ir
toliau nepaliaujamai didėja. Mi erali iai ištekliai – gausiausiai ir seniausiai pasaulyje naudojami
išlieka ąją vertę turi tys ga tos ištekliai.
Naudi gosios iškase os gyvy iškai svar ios
staty ų, he ijos, auto o ilių, avia ijos ir
kos oso,
aši ų ir įra gos pra o ės
sektoria s. Vie tik Europos Sąju goje šiuose
sektoriuose sukuriama 1 324 mlrd. EUR bendros
pridėti ės vertės ir apie
l . dar o vietų.
Že ės ūkyje, su stratų ir i erali ių trąšų
gamyboje, taip pat reikalingos naudingosios
iškase os. Ne iši tis ir žaliosios e ergijos
te h ologijos vėjo ir geoter i ės jėgai ės,
saulės ele e tai ir kt. – jų vysty ui ūti i įvairūs
etalai, e kurių „žaliasis augi as“ tiesiog
eį a o as. Nauda sukuria a e dėl išteklių
egzistavi o, o dėl jų fizi ių ei he i ių savy ių
pritaiky o, kuria t visuo e ės gerovę.
Nepaisa t auga čio žaliavų poreikio, dar
a ksti kal ėti apie greitą i erali ių išteklių
išseki ą. Naudi gosios iškase os yra e tik
geologi ė, et ir eko o i ė kategorija, kuri
ta priai susieta su okslo ir te h ikos paža ga,
aplinkosaugos reikalavimais – tai, kas ėra
naudinga išgauti da ar, ateityje, priklauso ai
uo te h ologijos išvysty o, šalies eko o i ės
ūklės, pagaliau et pokyčių ri koje, gali tapti
audi gąja iškase a.
Glo alūs iššūkiai ir raidos s e arijai
Mi erali ių išteklių gavy a yra ilgalaikė veikla.
Ekonomikos iklų svyravi ai ir užsitęsusios
re esijos kelia ta
tikrus iššūkius kasy os
pra o ės sektoriui, tačiau ateities prog ozės
re iasi sparčia
etali ių ir
e etali ių
audi gųjų iškase ų paklausa.
Prog ozuoja a, kad iki
gyve tojų skaičius pasieks

etų pasaulio
lrd., du trečdaliai
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populia ijos gyve s iestuose. Sparčiai auga tis
ur a iza ijos lygis le s i te syves į i erali ių
išteklių audoji ą, didi s poveikį apli kai. Ta
tikrose vietovėse aštrėja ti ko kure ija dėl
turi ų gėlo va de s ir e ergijos išteklių ri os
kietųjų audi gųjų iškase ų gavy ą. Iššūkia s
įveikti us reikali gos aujos te h ologijos
api a čios visą žaliavų gavy os – perdirbimo
etapų gra di ę.
Tarptauti ė ekonominio bendradarbiavimo ir
plėtros orga iza ija prog ozuoja, kad glo alus
i erali ių išteklių gavy os pra o ės augi as
iki 2020 m. sieks apie 3,3 proc. iki
etų –
dar apie 2,4 proc.
2010 metais Pasaulio ekonomikos forumas
pristatė tris kasy os pra o ės vysty osi
s e arijus iki
etų1:
Tausus i erali ių išteklių naudojimas
eke kia tis ko kure i gu ui. Greta įprasti ių
eko o ikos veiklos rodiklių, kasy os pra o ei
us la ai svar u vadovautis aukštais
apli kosaugos sta dartais, o tvari plėtros politika
uži tų vie ą iš svar iausių vaid e ų
visuo e ėje. Susikurtų „Žaliosios preky os
alja sas“, už kurio ri ų prekių, kapitalo ir dar o
jėgos judėji as ūtų ga a ri otas.
Eko o i ė galia ko e truojasi šalyse,
kurios ko troliuoja strategi es audi gąsias
iškase as, taip pat šalyse, kuriose yra stipri šių
išteklių
paklausa.
Intensyvus
laisvas
tarpvalsty i is prekių, kapitalo ir dar o jėgos
judėji as, palaiko i laisvosios ri kos pri ipai,
privatiza ija, fi a si ė li eraliza ija. Pilieti ė
visuo e ė įgyja paka ka ai galios lokaliai
paveikti
teisėkūros
pro esus
svar ius
tarptauti ė s korpora ijo s.

susitari ų. Ri oja as tarpvalsty i is prekių,
kapitalo ir dar o jėgos judėji as.
Europos Sąju gos politi ės gairės
ES yra didžiausia ar a a tra pagal dydį
pasaulyje ta
tikrų pra o i ių audi gųjų
iškase ų eksploatuotoja, et kartu ir didžiausia
daugu os iškase ų i portuotoja. ES la ai
priklauso a uo aukštosio s te h ologijo s
audoja ų etalų, iš to kyla ta tikra rizika
eko o i ės raidos progresui, es svar iausios
šių žaliavų tiekėjos yra Ki ija, Afrika, Pietų
Amerika, Rusija ir Australija.
Naudi gųjų iškase ų žvalgy os ir gavy os
pro eso vysty ąsi su ki a didelė ko kure ija
že ės audoji o ir že ės paskirties ustatymo
srityje, griežti apli kosaugos teisės aktai ir
apri oji ai, susiję su gavy os te h ologijų
naudojimu.
Patiki os ir eiškreiptos gali y ės aksi aliai pa audoti vieti ius i erali ius išteklius
ta pa vis svar es iu Europos Sąju gos ko kurencingumo veiks iu. Vie as iš es i ių
reikalavi ų sėk i gai ūkio sektoriaus plėtrai yra
apsirūpi i as žaliavo is iš savų šalti ių.
2008 metais lapkritį Europos Ko isija pristatė,
o
. ko solidavo strategiją, atiti ka čią
ilgalaikius siekius užtikri ti eko o ikos augi ą ir
dar o vietų kūri ą Europoje – „Žaliavų
i i iatyvą“ COM
, kuri gri džia a
tri is ra sčiais:

Mi erali ių išteklių taupy as. For uojasi
karteli io po ūdžio regio i iai ir ideologi iai šalių
lokai, klesti aujasis kolo ializ as, už iršta
glo aliza ijos idėja. Paste i as valsty i is ri kų
reguliavi as, sudėti ga prekybos sistema
saisto a protek io isti ių kliūčių ir le gvati ių
1

Mining & Metals Scenarios to 2030. World Economic
Forum, 2010.
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I i iatyvoje siūlo a prii ti i tegruotą žaliavų
strategiją, kad ūtų užtikri ta gali y ė gauti
žaliavų iš tarptauti ių ri kų tokio is pačio is
sąlygo is, kaip ir kitie s pra o ės
konkurentams, visoje ES nustatyti teisingas
pagri di es sąlygas, kad ūtų skati a as
e utrūksta as žaliavų iš Europos išteklių
tieki as, padidi ti e drą išteklių audoji o
efektyvu ą ir atliekų perdir i ą ir taip su aži ti
ES su audoja ą pir i ių žaliavų kiekį.
Strategijos tikslai api a ES preky ą ee ergeti ė is žaliavo is, u ato pagal ą
esivysta čio s šali s, pa rėžia gerosios
praktikos ir patirties ai ų tarp ES šalių arių
ūti y ę, skati a oksli ių tyri ų žvalgy ą,
pakeiti ą kito is edžiago is plėtrą, ragi a
siekti geres io ir proti ges io ES atliekų teisės
aktų įgyve di i o, skati a čio efektyvų išteklių
audoji ą ir a tri į perdir i ą.
Europos Ko isijos pasiūly e dėl Europos
i ova ijų part erystės žaliavų srityje gairių
pa rėžia a, jog i ova ijos yra ūti a sąlyga
tausia žaliavų audoji ui ir tvaria jų tieki ui.
Siekia t padidi ti Europos pra o ės ašu ą ir
re ia tis pasiūly u įsteigti Europos i ova ijų
part erystę dėl žaliavų, e dro is i ova ijų
pasta go is u ato a re ti žaliavų tyri ėji ą,
išgavi ą ir perdir i ą. Paskaičiuota, kad
–
gylyje yra epa audotų Europos
i erali ių išteklių, kurių vertė apie
lrd.
EUR. Panaudojant naujas technologijas net
atšiauriausio is sąlygo is us gali a išgauti
giliau ir atokiau esa čias žaliavas.
2012 metais pasirodė Europos Ko isijos
Europos i ova ijų part erystės žaliavų srityje
COM
pasiūly as, kuriuo siekia a
suteikti Europai pakankamai lankstumo ir
alter atyvų svar ių žaliavų tieki o srityje,
atsižvelgia t į ūti y ę su aži ti kai kurių
edžiagų eigia ą poveikį apli kai per visą jų
gyvavi o iklą.
Tiek Žaliavų i i iatyvos, tiek ir I ova ijų
part erystės žaliavų srityje siūly ais siekia a
prisidėti prie e drosios ES pra o ės politikos
įgyvendinimo – iki 2020 . pra o ės i dėlį į

e drąjį vidaus produktą padidi ti iki
proc.
Sėk i gai įgyve di a t praktikoje užsi rėžtus
tikslus
turėtų
didėti
ES
eko o ikos
ko kure i gu as, svar iausios žaliavos ūtų
išgau a os Europoje, atsirastų pala kes ės
sąlygos i tis aujos kasy os veiklos.
Tvari žaliavų paklausa ir pasiūla yra vie as iš
svar iausių ūdie os uždavi ių. Europos Ko isija
keti a užtikri ti griežtes į Žaliavų i i iatyvos
vykdy ą pagal i tegruotą strategiją.
Vie as svar iausių valsty ės eko o i ės
epriklauso y ės pagri dų – saugus ir racionalus
apsirūpi i as
pagri di ė is
žaliavo is.
Nuoseklus ir e utrūksta as šios pro le os
spre di as turėtų ūti vie u iš svar iausių
da arti ės valsty ės politikos svertų.
Tvarios gavybos tikslai
Įgyve di damas
Lietuvos
Respublikos
a io ali io saugu o pagri dų įstaty ą, Sei as
2007 metais irželio
d. utari u Nr. X-1186
patvirti o Ga tos išteklių tausoji o ir apsaugos
progra ą, kurioje sako a, kad ga ti iai ištekliai,
prie kurių priskiria i ir že ės gel ių ištekliai, turi
didžiulę eko o i ę, so iali ę reikš ę ir yra ypač
svar ūs a io ali ia saugu ui užtikri ti, jie
sudaro eko o ikos vysty osi žaliavų azę,
rekrea i ių ir e ergijos išteklių pagri dą.
Ga tos išteklių tausoji o ir apsaugos
programos tikslai – įgyve di ti a io ali io
saugu o reikalavi us siekia t užtikri ti ilgalaikį
ra io alų valsty ės fu k io avi ui svar ių
a io ali ių išteklių audoji ą, jų apsaugą,
atkūri ą ir gausi i ą, sudara t sąlygas dar iai
ūkio plėtrai.
Vie as iš Ga tos išteklių tausojimo ir
apsaugos progra os tikslų yra užtikri ti dar aus
vysty osi pri ipa s atiti ka tį že ės gel ių
audoji ą ir apsaugą, saugoti geologi ės
apli kos koky ę, prog ozuoti jos pokyčius, diegti
geologi e i for a ija pagrįstas prie o es.
Programoje nu atyta, jog įgyve di a t šį
tikslą ūti a opti izuoti teisi es že ės paė i o
visuo e ės poreikia s audi gųjų iškase ų
4
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•

išteklių eksploata ijai pro edūras, skati ti
audi gųjų iškase ų perdir i ą ir audoji ą
pagal paskirtį, skleisti paža gias technologijas ir
rekultivavi o
etodus taika čių audi gųjų
iškase ų kasy os į o ių patirtį.
Ga tos išteklių tausoji o ir apsaugos
progra a skirta ko krečių uždavi ių įgyve di i ui, tačiau a io ali iu lygiu pasige da a la iau i tegruoto požiūrio į Lietuvos
kietųjų audi gųjų iškase ų kasy os pra o ės
sektoriaus vysty ą, iššūkius ir galimybes.

Petrašiū ų dolo ito karjeras,

4

Kietųjų audi gųjų iškase ų gavy os
pra o ės vizija ir tikslai
Šiuo etu Lietuvoje išgau a os e etali ės
(nerūdi ės kietosios audi gosios iškase os2
epate ka į Europos Sąju gos strategi ių žaliavų
sąrašą, tačiau eko o i iu požiūriu jos vertinamos kaip svarbios.

Lietuvos kietųjų audi gųjų iškase ų
naudojimo vizija remiasi aktyviu ir
konkurencingu kasybos pra o ės
sektoriu i, užtikri a čiu patiki ą žaliavų
tieki ą, skati a tį regio i į vysty ąsi ir
vidaus augi ą, atsaki gą ir tvarų
audi gųjų iškase ų audoji ą.

.

2

Kietųjų
audi gųjų iškase ų grupę sudaro
ne etali ės audi gosios iškase os, etalų rūdos ir
vertingieji mineralai Ži ., 1999, Nr. 81-2407, LRS)
5

Lietuvos kietųjų audi gųjų iškase ų išteklių ir gavy os a alizė

Kietųjų audi gųjų iškase ų ištekliai
Išteklių rūšys ir ištirtu as
Šiuo etu Lietuvoje įvairiu lygiu yra ištirta
kietųjų audi gųjų iškase ų rūšių, iš kurių
rūšys – kli tis, dolo itas, s ėlis, žvyras, olis,
durpės, kreidos mergelis ir sapropelis –
eksploatuoja os. Pastarųjų dviejų rūšių audi gosios iškase os audoja os frag e tiškai.
Daugiausia tai staty i ių edžiagų pra o ėje ar
keliams tiesti naudojamos naudingosios
iškase os.

Šiuo etu Kau o rajo e vysto as anhidrito ir
gipso išteklių audoji o projektas, kurį įgyve di us Lietuvoje ūtų įre gta pir oji ša hta,
atsirastų atūralaus ak e s gavy os ir apdir i o
pra o ė.
Lietuvoje audi gosios iškase os siste i gai
tiria os aždaug uo
. ir jau iki 1958 m.
uvo surasta visų šiuo etu eksploatuoja ų
kietųjų audi gųjų iškase ų telki ių.

1 pav. Detaliai išžvalgyti kietųjų audi gųjų iškase ų ištekliai,

Tuo metu buvo didelis poreikis žvalgyti aujus
audi gųjų iškase ų telki ius.
Lygi a t su a kstes iu šalies vysty osi
periodu, šiuo etu kietųjų audi gųjų iškase ų
gavy a yra že kliai kritusi 1 pav.).
Tiek a ksčiau ištirtos, tiek ir da arti iu etu
žvalgo os audi gosios iškase os sudaro didelę

l .

3

(2012 m.)

nacio ali io Lietuvos Respu likos turto dalį. Vie
tik detaliai išžvalgytų kietųjų audi gųjų iškase ų
apskaičiuota vertė
. pradžioje siekė apie
28 mlrd. Lt (2 pav.).
Pažy ėti a, kad detaliai išžvalgytų audi gųjų
iškase ų telki iai uži a tik apie , proc. Lietuvos
teritorijos.
6
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mlrd. Lt
Vertė,
40
30

lrd. Lt

32,3
28
20

20

20
15,3

20
10

Uži a a LR teritorijos dalis, %

4

1,3

0,4

0

0
Kietosios
naudingosios
iškase os

Miškai

Saugomos
teritorijos

Valstybiniai
keliai

Kita

2 pav. Na io ali io turto sudeda ųjų dalių vertės
palygi i as su uži a u Lietuvos Respu likos
teritorijos plotu (2012 m.)

Verti e išraiška api ūdi a i tik detaliai
išžvalgyti že ės gel ių ištekliai. Atskirų rūšių
pare gti iai išžvalgytų ir prog ozi ių išteklių
kiekis daugeliu atveju yra gerokai dides is už
detaliai išžvalgytų išteklių kiekį, tačiau šie ištekliai
neapskaitomi valsty ės turto ala se dėl
epaka ka o jų ištyri o detalu o.

Naudoja i
išduoti leidi ai
audoti
480 telki ių ištekliai: žvyro –
, s ėlio ir žvyro –
, s ėlio – , durpių – 67, molio – 20,
dolomito – 8, klinties – 4, anhidrito (kartu su
gipso) – 1, opokos – 1, kreidos mergelis – 1,
sapropelio – 4.
Tik detaliai išžvalgyti ištekliai gali ūti audojami.
etų pa aigoje uvo audoja i
480 Lietuvos telki ių kietųjų audi gųjų iškase ų
ištekliai pav. .
Pare gti iai išžvalgyti ir prog ozi iai ištekliai
sudaro aujų žaliavos šalti ių paieškos azę, kuri
nuolat papildoma naujais duomenimis, atliekant
valsty i į geologi į M :
kartografavi ą.
Kartografavimo metu gaunami pirminiai duoe ys apie gali us prog ozi ių išteklių paplitimo plotus ir šių išteklių gavy os ga ti es
sąlygas. Šiuo etu valsty i is geologi is kartografavimas atliktas arti 50 proc. šalies teritorijos.
Įverti da a kartografavi o duo e ų svar ą
audi gųjų išteklių azės vysty ui, Lietuvos
geologijos tarnyba deda pastangas, kad šis proesas ūtų siste i gai plėtoja as, kol nustatytu
detalu u us pade gta visa šalies teritorija.

3 pav. Detaliai išžvalgyti kietųjų audi gųjų iškase ų telki iai,
kurie s išduoti leidi ai audoti že ės gel ių išteklius ir
ertmes (2015-03)
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Išteklių regio i is pasiskirsty as
Šalies teritorijos že ės gel ių geologi ės
sa daros ypatu ai ulė ė audi gųjų iškase ų
slūgsoji o sąlygas ir evie odą papliti ą ploto
atžvilgiu. Dides ė dalis surastų audi gųjų
iškase ų – dolo itas, durpės, gėlava de ė
klintis, gipsas, glaukonitinis priesmėlis, kli tis,
kreidos ergelis, olis, opoka, s ėlis ir žvyras –
slūgso že ės paviršiuje ar a po edidele, uo
vie o iki keliolikos etrų storio da ga. Gi taro
išteklių yra Kuršių arių dug o uogulose.
Sapropelis sudaro ežerų dug o uosėdas, taip
pat neretai jo ra da a durpy uose po durpių
klodu. Ak e s druskos, a hidrito, geležies rūdos
ir gipso išteklių surasta
–
etrų gylyje.
Atskirų rūšių audi gieji ištekliai šalies
teritorijoje pasiskirstę evie odai.
Plačiausiu papliti u Lietuvos teritorijoje
pasižy i žvyras ir s ėlis. Šių išteklių daugiausia
išžvalgyta Vil iaus, Kau o, Ute os, Alytaus,
Klaipėdos ir Tauragės apskrityse, ažiausiai –
Marija polės, Pa evėžio ir Telšių apskrityse. Tokį
pasiskirsty ą lė ė paleogeografi ės žvyro ir
s ėlio klodų susifor avi o sąlygos. Didžiausios
šių išteklių sa kaupos yra ledy o tirps o
va de s srautų suklostytų deltų, fliuviogla iali ių
terasų ir lygu i ių za drų uogulose, čia
išžvalgyti ištekliai sudaro apie % visų žvyro ir
s ėlio išteklių. Že klūs s ėlio ir žvyro ištekliai
(apie 15 proc. slūgso Lietuvos didžiųjų upių
slė ių aliuvi ėse uogulose, apie pro . – susiję
su ko ti e ti ių kopų uogulo is. Likęs išteklių
kiekis sura da as krašti ių fliuviogla iali ių ir
ledy i ių gū rių, taip pat dug i ės ore os su
nedideliais ozais nuogulose. Pastaruosiuose
išsidėstę telki iai išteklių kiekio ir ploto atžvilgiu
yra ga a aži.

Skaistgirio dolomito karjeras, 2014 m.

Durpių telki ių yra visoje šalies teritorijoje, o
daugiausia – Šiaulių, Vil iaus, Pa evėžio,
Klaipėdos ir Alytaus apskrityse. Ak e s druskos
yra Klaipėdos ir Tauragės apskrityse. Vie i telis
išžvalgytas a hidrito telki ys yra Kau o rajo e.
Geležies rūdos telki ys yra Varė os rajo e.
Gėlava de ės kli ties kli ties tufo, ežerų kli ties,
ergelio išteklių daugiausia ra da a Alytaus ir
Vilniaus apskrityse.
Gipso išteklių yra Kau o rajo e esa čia e
anhidrito telkinyje ir Pasvalio rajone. Glauko iti io pries ėlio rasta Alytaus ir Vil iaus
apskrityse.
Visi ištirti kli ties ištekliai yra šiauri ėje
Lietuvos dalyje – Šiaulių apskrities teritorijoje.
Kreidos ergelio išteklių turti gos Alytaus ir
Marija polės apskritys. Molio ra da a eveik
visoje šalyje, išskyrus Klaipėdos apskritį.

Visi surasti dolo ito telki iai išsidėstę
šiauri ėje šalies dalyje, Pa evėžio ir Šiaulių
apskrityse.

Karpė ų kli čių karjeras,

4

.

8
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Daugiausia jo išteklių išžvalgyta Šiaulių,
Marija polės, Kau o ir Ute os apskrityse.
Vie i telis išžvalgytas opokos telki ys yra
Tauragės apskrityje. Sapropelio apti ka a visoje
Lietuvos teritorijoje, išžvalgyti jo ištekliai yra
Šiaulių, Alytaus, Tauragės, Telšių ir Ute os
apskrityse.
Kietųjų audi gųjų iškase ų telki iai uži a tik
apie 1,3 proc. Lietuvos teritorijos, šie u ikalūs
plotai eturi ūti užstatyti ar pa audoti kito s
reik ė s, kurios apri otų gali y es audoti
šiuos vieti ius išteklius.

Šaltiškių triaso molio karjeras, 2014 m.
lentelė. Detaliai ir pare gti iai išžvalgyti kietųjų audi gųjų iškase ų ištekliai (
ES Žaliavų i i iatyvą

Išteklių rūšis

Detaliai ir pare gti iai išžvalgyti
ištekliai, l . 3

Durpės
Klintys
Dolomitas
Opoka
Anhidritas
Kreidos mergelis
Molis
Žvyras
S ėlis
Sapropelis
Gipsas
Gėlava de ė klintis
Gintaras
Glauko iti is pries ėlis
Akmens druska
Geležies rūda,
Fe>20%
Fe>40%

3328,78
554,86
244,06
19,39
80,69
9,41
235,47
1330,59
566,45
21,67
17,82
1,6
, to ų
7,4
258,29

. ir jų eko o i ė svar a pagal

Išteklių eko o i ė
kategorija pagal ES Žaliavų
i i iatyvą
Svarbi

Svarbi1

Svarbi

Labai svarbi
61,69
34,57

1

Priskiriamas tik kaolino mineralais turtingas molis
9
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4 pav. Detaliai išžvalgyti kietųjų audi gųjų iškase ų ištekliai apskrityse (2014 m.)

Detaliai išžvalgyti kietųjų naudingųjų iškasenų ištekliai apskrityse

5 pav. Pare gti iai išžvalgyti kietųjų audi gųjų iškase ų ištekliai apskrityse (

4

.)
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6 pav. Prognoziniai kietųjų audi gųjų iškase ų ištekliai apskrityse (2014 m.)
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Kasy os pra o ės sektorius
Išteklių gavy a ir pa audoji as

Lietuvoje kasy os ir karjerų eksploatavi o
veikla api a e etali ių audi gųjų iškase ų
gavy ą, kuri vykdoma atvirais kasiniais – karjerais. Pože i ė gavy a šiuo etu evykdo a,
tačiau esa t pala kio s eko o i ė s sąlygo s,
gali ūti įre gtos ša htos ir išgau a i a hidrito,
gipso ir geležies rūdos ištekliai. Susikurtų
atūralaus ak e s gavy os ir apdir i o, taip pat
etalurgijos pra o ės šakos. Tiki asi, kad
pir osios ša htos, skirtos pože i ei a hidrito
gavybai, staty os dar ai us pradėti jau
2015 metais.

Gavy os pra o ė – su kiosios pra o ės
šaka, sudara ti valsty ių eko o ikos pagri dą.
Išsivysčiusiose šalyse kiekvie a
gyve tojui
kas et te ka apie to ų iškasa ų įvairių rūšių
audi gųjų iškase ų. Lietuvoje prieš du
deši t ečius šis kiekis siekė
–
to ų,
1996–
. su ažėjo iki
to ų vieti ių
audi gųjų iškase ų. Nuo
. dėl pra o ės,
kelių ir staty ų verslo plėtros išgau a ų kietųjų
audi gųjų iškase ų kiekis didėjo ir
.
pasiekė apie 5 tonas vienam gyventojui.
Eko o i ės krizės etu
. gavy os
apimtis krito beveik 44 proc., uo
etų
pastebima augimo tendencija (8 pav.).

Lietuvoje daugiausiai išgau a os staty i ės
i erali ės
edžiagos.
Šios
žaliavos
perdir a os ir audoja os eto o ir skiedi ių
užpildų, kelių tiesi o užpildų ga y ai vieti ėje
ri koje. Toks žaliavų pa audoji as atspi di
bendras pasaulines tendencijas – kasmet
pasaulyje išgau a a apie
lrd. 3 minerali ių išteklių, iš kurių apie
pro . sudaro
žvyras ir s ėlis ei s ulki a t kietas uolie as
paga i tas žvirgždas ir skalda.

audotojų skaičius

Leidi ai audoti audi guosius že ės gel ių
išteklius
. pa aigoje uvo išduoti
šalies į o ių. Pažy ėti a, kad dalį audotojų
sudaro ažo pajėgu o s ėlio ir žvyro gavy os
į o ės, todėl uolat didėja t audi gųjų
iškase ų audotojų skaičiui
pav , e dros
gavy os api tys išlieka ta e pačia e lygyje.
340
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7 pav. Leidi ų audoti že ės gel ių išteklius ir ert es turėtojų skaičiaus di a ika
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Šalyje išgau a as s ėlis ažes e api ti i
dar audoja as silikati ių plytų ga y ai
(~8 proc.), taip pat moliui liesinti (~3 proc.
ga i a t staty i ę kera iką. Kvar i is s ėlis
(~2 proc.) naudojamas stiklo, polimerbetonio,
por elia o, stiklo pluošto ga y ai.

Durpių ištekliai daugiausiai
audoja i
augalini kystės sektoriuje, rečiau kaip e ergeti ė
žaliava, ors jos pote ialas Lietuvoje yra didelis
(~56 TWh . Atsižvelgia t į e ergeti ių išteklių
poreikio augi ą ir jų diversifikavi o ūti y ę,
valsty ė turėtų ūti sui teresuota, kad kuro
durpės kartu su iokuru, kaip konkurencinga
vieti ė žaliava, įsitvirti tų Lietuvos šilu os ūkyje
ir elektros gamyboje.

Daugiau kaip pe ktadalį išgau a ųjų
e etali ių audi gųjų iškase ų sudaro durpių
ištekliai, kurių gavy a priklauso uo kli ati ių
sąlygų ir yra sudėti ges ė te h ologiškai. Durpių
gavybos apimtis Lietuvoje, lyginant su kitomis ES
šali is yra edidelė – sudaro apie 3 proc. bendro
Europoje išgau a o durpių kiekio.

Durpių telki ių įsisavi i as yra la ai ri otas
dėl įvairių veiks ių – 76 proc. e audoja ų
detaliai išžvalgytų telki ių pate ka į saugo as
teritorijas, apie 11 proc. yra iško že ėje.
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Klinties gavyba
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Žvyro ir s ėlio gavy a
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12 pav. S ėlio ir žvyro gavy os api ties kaita
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Išgau a as dolo itas audoja as skaldos,
vidaus apdailos plokščių, trąšų ir i erali ės
vatos gamybai. Klintis daugiausia naudojama
cemento gamybai, taip pat tinkama gaminti
statybines ir te h ologi es kalkes ei kli t ilčius
rūgščio s dirvo s kalki ti. Molis – statybinei
kera ikai ir
e e to portla d e e čio
1
gamybai .
Ekonominiai aspektai
Lietuvoje i erti ių staty i ių žaliavų poreikį
reguliuoja vieti ė ri ka. Auga t pra o ei,
i te syvėja t staty o s, audi gųjų iškase ų
gavy a didėja, atsira da poreikis žvalgyti aujus
telki ius. Kasy os pra o ė, kaip ir iški i kystė,
priklauso uo kelių i frastruktūros.
Nerūdi ių žaliavų srautų judėji ą ri oja
e ažos logistikos są audos – priklausomai nuo

žaliavos rūšies, išgautus išteklius re ta ilu ga e ti 100–150 km atstumu.
Naudoja t perdir tas vieti es erūdi es staty i es edžiagas ereikia ra gios atvežti ės
produk ijos, pavyzdžiui, gra ito skaldos. Tokiu
ūdu yra e tik eko o i ė, et ir fi a si ė
nauda – pi igi iai srautai pasilieka šalies
eko o ikoje ir okesčių siste oje.
Durpių išteklių gavy os atveju, išgauta žaliava
yra perdirbama Lietuvoje – ga i a i įvairūs
su stratai skirti profesio aliai augi tojų ri kai.
Lietuvoje veikia vienos iš
oder iausių
su stratų ga yklų Baltijos šalyse. Sukurti
produktai eksportuoja i į daugiau kaip
pasaulio šalių.
Lietuvos statistikos departamento duoe i is vie kasy os ir karjerų eksploatavi o

14 pav. Pasaulinis audi gųjų iškase ų ri kos ala sas (šalti is „Suomenmineraalistrategia“, 2010)

1

Tik iš Šaltiškių

olio karjere išgau a o triaso

olio.
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sektoriaus aso ijuotos į o ės, išgau a čios
viduti iškai 29 proc.
eti io žvyro, s ėlio,
dolo ito išteklių kiekio, kas et apie , proc.
prisideda prie šalyje sukuria os pridėti ės
vertės, pa ašiai tiek, kiek sukuria a i for a i ių
paslaugų teisi ės ar leidy i ės veiklos sektoriuose, varikli ių tra sporto prie o ių
te h i ės priežiūros ir re o to, taip pat staty os
baigimo ir apdailos sektoriuose.

. kasy os pra o ės sektoriuje,
įskaita t ir durpių gavy ą, veikė
aso ijuotos
į o ės, kuriose dir o
as uo, kurių
išlaido s uvo skirta eveik mln. Litų.
Nors sektoriuje dirbo santykinai nedaug
dar uotojų, išlaidos, tekusios vie a dar uotojui, uvo aždaug , karto dides ės ei,
pavyzdžiui, iški i kystės ir edie os ruošos
sektoriuje, kuria e tais pačiais etais dir o ,
karto daugiau dar uotojų.

15 pav. Aso ijuotuose kasy os pra o ės į o ėse dir a čiųjų skaičius,

Atiti ka ai, kasy os ir karjerų eksploatavi o
sektoriaus į o ėje dir a čio as e s viduti is
ė esi is ruto dar o už okestis 13 metais
siekė 428 Lt ir buvo 6,4 proc. dides is ei šalyje
viduti iškai arba 52,6 proc. didesnis nei,
pavyzdžiui, že ės ūkio,
iški i kystės ir
žuvi i kystės sektoriuose.

4

.

Kasy os ir karjerų eksploatavi o sektoriaus
parduodama produkcija 2013 m. sudarė , proc.
visos pra o ės parduoda os produkcijos. Nors
skaičius ėra že klus, tai yra daugiau ei
parduoda a produk ijos pagri di ių vaistų
pra o ės ga i ių ir far a i ių preparatų
ga y os ar pagri di ių
etalų ga y os

17
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sektoriuose, taip pat odos ga i ių ar žalios
aftos ir ga ti ių dujų gavy os sektoriuose.
Kasy os ir karjerų eksploatavi o sektorius
prisideda prie šalies iudžeto, okėda as e tik
pel o, pridėti ės vertės, ekil oji o turto
okesčius ei su dar o sa tykiais susijusias
į okas, et ir su apli ka susijusius okesčius.
2012 metais į o ės su okėjo kiek daugiau ei
l . Lt pel o okesčio.

kasy os ir karjerų sektorius, įskaita t žalios aftos
ir dujų gavy ą, su okėjo apie
l . Lt
pridėti ės vertės, , l . Lt ekil oja o turto ir
26,6 mln. Lt su apli ka susijusių okesčių –
okesčio už ga tos išteklius, taip pat e ergijos,
tra sporto prie o ių, taršos okesčių.
Be to, ši pra o ės šaka kas et su oka kelis
ilijo us litų degalų akcizo, taip pat sukuria
gra di ę susijusių veiklų, tokių kaip te h ikos
aptar avi as,
fasavi as,
sudeda ųjų
produk ijos ga y ai reikali gų
edžiagų
gamyba ar tiekimas ir kita.

16 pav. Aso ijuotų kasy os pra o ės į o ių su oka i

Palygi i ui, tai eveik tiek pat, kiek su okėjo
visas že ės ūkio sektorius. Tais pačiais etais
Pažy ėti a, kad kasy os ir karjerų
eksploatavi o sektoriui ūdi gas aukštas darbo
ašu as.
etais kasy os karjerų
sektoriaus, įskaita t žalios aftos ir dujų gavy ą,
į o ių dar o ašu as viršijo šalies vidurkį.

okesčiai valsty ei,

4

.

Vykda t kasy os ir karjerų sektoriaus veiklą,
kaip ir kitose pra o ės šakose, i vestuoja a į
ga y i es li ijas, įra gą, te h ologijas.
2012 m. duomenimis, pastarojo sektoriaus
e drosios i vesti ijos į
aterialųjį turtą,
įskaita t įsigytą fi a si ės išperka osios
uo os ūdu, i vestuota
l . Lt.
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Tai yra daugiau ei uvo i vestuota dra užių
siuvi o, elektros įra gos ga y os, žalios aftos
ir ga ti ių dujų gavy os, spausdi i o ir įrašytų
laik e ų tiražavi o, ko piuteri ių, elektro i ių ir opti ių ga i ių ga y os pra o ės
šakose, taip pat i for a i ių paslaugų ei kitose
veiklose.

Kasy os ir karjerų eksploatavi o į o ės veikia
regio uose, kuriuose dar o vietų kūri as yra
ypati gai aktualus ir įvardi a as a io ali iu
prioritetu.

Durpių gavy a, 2014 m.

A ykščių kvar i io s ėlio karjeras,

.

19

Lietuvos kietųjų audi gųjų iškase ų išteklių ir gavy os a alizė

Že ės gel ių audoji o teisi io
reguliavi o apžvalga
Šiuo etu veikia ti teisi ė siste a detaliai
regla e tuoja audi gųjų iškase ų gavy os
sąlygas, apskaitą, apli kosaugos reikalavi ų
laiky ąsi. Lietuvos geologijos tar y a kaupia
duo e is apie audi gąsias iškase as, atlieka
audi gųjų iškase ų gavy os apskaitą, apro uoja
ir registruoja naujus telki ius, išduoda leidi us
audoti že ės gel ių išteklius ei leidi us tirti
že ės gel es.
Lietuvai atgavus epriklauso y ę ir iš es ės
pasikeitus politinei bei ekonominei situacijai,
tautos požiūris į že ės gel es kaip valsty ės turtą
nepakito. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47
straips io vie a dalių skel ia, kad že ės gel ės
priklauso
Lietuvos
Respu likai
iši ti e
uosavy ės teise. Kita to paties straips io dalis
įtvirti a Lietuvos Respu likos iši ti es teises į
ko ti e ti į šelfą. Šiuo doku e tu tauta
įpareigojo savo atkurtą valsty ę ir toliau rūpi tis
savo turtu, o tai reiškia, kad jis turi ūti e tik
įverti tas, ištirtas, et ir ti ka ai prižiūri as,
reglamentuojamas jo naudojimas, apsauga ir
ko trolė.
Per pastarąjį dvideši t etį valsty ė savo
teises realizavo atiti ka ų teisės aktų ir ad iistra i ių svertų pagal a. Atkurta a io ali ė
geologijos
tar y a
užtikri o
geologi ės
i for a ijos perė i ą, saugoji ą ir plėtrą, o
aujai prii tų teisės aktų siste a suteikė
gali y ę privačia sektoriui vystyti ar įsiju gti į
gavy os verslą, pa audoti geologi ę i for a iją
teritorijų e drųjų pla ų, pavyzdžiui, šalies,
apskričių, savivaldy ių e drųjų pla ų, regio ų
plėtros progra ų re gi e.
Šalies apli kos apsaugos politiką for uoja čios
ir įgyve di a čios i stitu ijos ir įstaigos per
praėjusį deši t etį ir vėliau pare gė aujus
že ės gel es, jų išteklių apsaugą ir audoji ą
regla e tuoja čius teisės aktus, ei iš es ės

pertvarkė išteklių
audoji o, apskaitos ir
ko trolės siste ą. Greta jau pir aja e atkurtos
valsty ės deši t etyje pare gtų Lietuvos
Respu likos Apli kos apsaugos, Že ės gel ių,
Že ės, Va de s, Pla uoja os ūki ės veiklos
poveikio apli kai verti i o, Teritorijų pla avi o,
Apli kos o itori go, Jūros apli kos apsaugos,
Mokesčių už valsty i ius ga tos išteklius ir kitų
įstaty ų, pare gti že es ės gra dies teisės aktai,
regla e tuoja tys že ės gel ių išteklių
audoji o apskaitą ir ko trolę.

Žvyro ir s ėlio karjeras Trakų r., 2014 m.

Svar iausiais
audi gųjų iškase ų sritį
regla e tuoja čiais teisės aktais laikytini Lietuvos
Respu likos Vyriausy ės utari ais patvirti tos
leidi ų tirti že ės gel es ir leidi ų audoti
že ės gel ių išteklius išskyrus a gliava de ilius
išdavi o taisyklės, Že ės gel ių registro
uostatai, Spe ialiosios že ės ir iško audojimo
sąlygos, Pažeistų že ių, iškasus audi gąsias
iškase as, rekultivavi o
etodika, Apli kos
i istro įsaky u patvirti tas Atvirais kasi iais
eksploatuoja ų audi gųjų iškase ų ko trolės
tvarkos aprašas, Že ės gel ių audoji o pla ų
re gi o taisyklės, Lietuvos geologijos tarnybos
direktoriaus įsaky ais patvirti tos kietųjų
20
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audi gųjų iškase ų išteklių klasifika ijos ei
audi gųjų iškase ų išskyrus a gliava de ilius
audoji o projektų re gi o ir arkšeideri ių
pla ų sudary o taisyklės.

Karpė ų kli čių karjeras, 2014 m.

Uk ergės olio karjeras,

Pastarieji dokumentai kartu su Lietuvos
geologijos tar y os spe ialistų ar a jie s
etodiškai vadovauja t pare gto is durpių ir
e etali ių
audi gųjų iškase ų telki ių
žvalgy os
etodiko is,
ustato telki ių
naudojimo (tyrimo, kasybos, rekultivacijos),
išteklių apskaitos ei ko trolės tvarką.
Siekia t stipri ti že ės gel ių audoji o
priežiūros fu k ijas,
etais Lietuvos
geologijos tar y oje uvo įsteigtas Že ės gel ių
audoji o priežiūros poskyris, kurio pagri di ė
funkcija – tiesiogi iais veiks ais užtikri ti, kad
audi gųjų iškase ų ištekliai ūtų audoja i
ra io aliai ir ko pleksiškai, apsauga t enaudojamus išteklius, esa čius ta e pačia e
telki yje ar a jo įtakos zo oje, uo išseki o ar
koky ės pa logėji o.
Vykda t Že ės gel ių įstaty o reikalavi us,
išse ka tie s o o i erali io kvar i io s ėlio
išteklia s ustatyti audoji o li itai.

4 .
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Ti ka os sąlygos tvaria kietųjų
audi gųjų iškase ų audoji ui
Patiki as apsirūpi i as vieti iais ištekliais
Valsty ės ko trolė
etų Že ės gel ių
išteklių audoji o valsty i io audito ataskaitoje
pažy ėjo, jog ūti a aksi aliai pa audoti
že ės gel ių turtus Lietuvos ūkio reik ė s
te ki ti, pakeisti dalį i portuoja ų žaliavų ir
ga i ių į vieti ius, taip pat išplėsti ga i ių iš
vieti ių žaliavų, o kai kuriais atvejais ir pačių
žaliavų eksportą. Šios reko e da ijos atiti ka ES
Žaliavų i i iatyvos gaires ir kietųjų audi gųjų
iškase ų audoji o strategijos tikslus.
Naudi gosios iškase os pasižymi ribotu
kiekiu ir lokalizuota vieta že ės plutoje ir tuo yra
u ikalios, todėl jų telki iai yra išskirti iai ga tos
o jektai, turi tys prioritetą audoji ui kitų
ga tos ko po e tų atžvilgiu. Į šią apli ky ę
ūti a atsižvelgti, re gia t et kokio lyg e s
teritorijų pla avi o doku e tus.
Gavybos pramonei svarbiausias dalykas –
gali y ė audotis že e, tačiau dėl že ės
pa audoji o kitie s tiksla s šalyje uolat
ažėja audi gųjų iškase ų gavy os veiklai
skirtų že ės plotų. Įprasta, et etoleruoti a,
kad detaliai išžvalgius aują žaliavų telki į
praeina 2–
etai, kol žaliavos pradeda os
išgauti. Šioje plot ėje iti
pasige da a
e tri ės ir vietos valdžios palaiky o, siekia t
pritraukti naujas investicijas ir paspartinti
teritorijų pla avi o pro edūras. Būti a
supaprasti ti ad i istra i es sąlygas
ei
pato uli ti pro edūrų teisi į reguliavi ą,
siekiant pagreitinti gavybos veiklos leidimo
suteiki o ir že ės sklypo sufor avi o
audi gųjų iškase ų gavy ai pro esą.
Pažy ėti a, kad pastaruoju metu išžvalgytų
telkinių teritorijose padaž ėjo že ės savi i kų
ei audotojų ir kasybos į o ių, ori čių
eksploatuoti audi gųjų iškase ų išteklius,
ko fliktai. Jie daž iausiai kyla, kai že ės

savininkai ū a ne tiesioginiai uosavy ės
paveldėtojai, o asmenys, tikslingai supirkę že es
audi gųjų iškase ų telki ių vietose ir dirbtinai
pakėlę telki ių že ės kai as. Neigia a šio
proceso pasek ė arti iausiu etu palies šalies
ūkio raidą, es dėl to pakils žaliavų ir iš jų
paga i tų staty i ių edžiagų kai os. Tad
apsirūpi i as ištekliais turi ūti verti i as e tik
išteklių kiekio požiūriu, et ir priei a u o prie
jų aspektu. Dėl epagrįstų privačių že ės
savi i kų a i ijų ir iurokrati ių pro edūrų
vilkinimo, visuomeninis interesas kartais
aišo as su privačiu, todėl gi a t valsty ės
eko o i į i teresą aksi aliai ir su ažiausiais
eksploataciniais nuostoliais panaudoti jai
priklausa čius že ės gel ių išteklius, turi
efektyviai veikti že ės paė i o visuo e ės
poreikia s pro edūros.
Pagri di ių da ar
audoja ų kietųjų
audi gųjų iškase ų – kli ties, dolo ito, žvyro,
s ėlio,
olio,
susiskaidžiusių
durpių,
sapropelio – išteklių yra daugeliui deši t ečių
(2 le telė , tačiau ažaskaidžių šviesių durpių,
devo o a žiaus
olio,
o o i erali io
kvar i io s ėlio ir aftos ištekliai yra ga a riboti,
todėl jų gavy a turėtų ūti iti ra io ali.

Anhidritas, 2014 m.
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lentelė. Detaliai išžvalgytų audi gųjų iškase ų išteklių kiekis
laikotarpis

Eil. nr.

Naudi goji iškase a

01 01 ir prog ozuoja as jų gavy os

Detaliai išžvalgyti
ištekliai, mln. m3
2013-01-01

Gavyba
2012 m.
mln. m3

Gavy os truk ė
(metais)

1.

Anhidritas

80,69

–

2.

Dolomitas

115,35

0,94

> 100

3.

Durpės

1280,12

2,18

> 100

4.

Klintis

211,86

0,66

> 100

5.

Molis

144,76

0,24

> 100

6.

S ėlis

275,25

1,90

> 100

7.

Žvyras

645,69

4,64

> 100

Regio ų so iali is ir eko o i is vysty as
Šalyje išgau a os i erali ės edžiagos yra
pagrindas visuomeninei naudai gauti. Kasybos ir
karjerų eksploatavi o į o ės ko e truojasi
kai iškuose regio uose, čia dar o vietų kūri as
yra ypatingai aktualus ir įvardi a as
nacionaliniu prioritetu. Esant palankioms
eko o i ė s
sąlygo s
ir
aujo s
technologijoms, tam tikruose regionuose gali
ūti vysto a pože i ė kasy a įre gtos
ša htos ir išgau a i a hidrito, gipso, geležies
rūdos ištekliai. Susikurtų aujos atūralaus
akmens gavybos ir apdirbimo, taip pat
etalurgijos pra o ės šakos.
Moksli ių tyri ų ir i ova ijų plėtra
Greta tiesiogi iais tyri ais žvalgo ų
audi gųjų iškase ų telki ių, fi a suoja ų
privačio is lėšo is, ūti a plėtoti valsty i į
geologi į kartografavi ą, kurio etu gau a i
pir i iai duo e ys apie gali us prog ozi ių
išteklių papliti o plotus ir šių išteklių gavy os
ga ti es sąlygas.
etų pradžioje valsty i is geologi is
kartografavimas buvo atliekamas tik 52,3 proc.
šalies teritorijos. Lietuvos geologijos tarnyba turi

nuosekliai tęsti šį dar ą, siekia t : 50 000
asteliu kartografuoti visą šalies teritoriją.
Kiekviename kartografuotame plote surandama
perspektyvių s ėlio, žvyro, rečiau – molio
paieško s plotelių, uži a čių iki 1,5 proc.
kartografuojamo ploto.
Vie as iš valsty ės prioriteti ių uždavi ių
naudingųjų iškase ų audoji o srityje – skatinti
i vesti ijas į apli kosaugi iu požiūriu paža gias
te h ologijas, gali čias užtikri ti pastovią
aukščiausios koky ės produktų ga y ą,
efektyvų edžiagų, e ergijos ir va de s išteklių
audoji ą. Tirti se ka čių išteklių pakeiti o
kito is edžiago is pote ialą ir skati ti a tri į
edžiagų perdir i ą ei te h ologi ę paža gą.
Būti i oksli iai tyri ai ir i ova ijos, kurios
skati tų kasy os pra o ės sektoriaus augi ą ir
didi tų ko kure i gu ą.
Geriausios gavybos praktikos taikymas
Že ės gel ės yra e vie žaliavų šalti is ar
gyvenamosios aplinkos komponentas, bet ir
jautri išori ia poveikiui ga ti ė sfera.
Kasa t audi gąsias iškase as, gamtiniai
ištekliai yra egrįžta ai su audoja i išskyrus
edidelę dalį a tri iu ūdu perdir a ų žaliavų
23
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staty i io laužo ir pa . . Daugu os audi gųjų
iškase ų telki ių for avi asis truko uo kelių
tūksta čių iki keliasdeši t ilijo ų etų, o jų
eksploata ija vyksta vos kelis deši t ečius.
Taigi, audi gosios iškase os yra eatsikuria ti
ga ti ių išteklių rūšis. Net ir durpių, kurias
sąlygiškai
galima
pavadinti
atsikuria čio is naudingosiomis iškase o is, klodui
susiformuoti reikia apie 8– tūksta čių etų, o
šis klodas gali
ūti iškastas per kelis
deši t ečius. Be to, išgau a t kietąsias
audi gąsias iškase as egrįžta ai pakeičia a
atūrali apli ka. Todėl audi gųjų iškase ų
gavy a turi ūti tvari, te ki a ti e tik
da arti ės visuo e ės, et ir atei a čių kartų
poreikius ir kuo ažiau pažeidžia ti apli ką. Ta
reikali gos e tik patiki os ži ios apie že ės
gel ių išteklius, gavy os poveikį apli kai ei
tvirta teisi ė gavy os regla e tavi o siste a,
bet ir tvarios gavybos gerosios praktikos
principai. Pavyzdžiui, durpių pra o ė turi
atsaki gai eksploatuoja ų durpy ų a gl.
„Respo si ly Produ ed Peat“ sertifikavi o
siste ą, kurios tikslas yra suderi ti pelkės
ekosiste ų apsaugą ir durpių gavy ą. Taip pat
eksploatuojamuose
durpynuose
vykdomi
moksliniai tyrimai ir atliekami eksperimentiniai
pažeistų aukštapelkių ekologi io atkūri o
darbai.

padari iai, et ir esu ažėtų ar etgi padidėtų
kraštovaizdžio fu k i ė-esteti ė vertė.

Tausoja t audi gąsias iškase as ateities
karto s, eturi ūti skurdi a a da arti ė
visuo e ė, es tiktai išsivysčiusi turti ga šalis
yra pajėgi i vestuoti paka ka us materialinius ir
i telektuali ius resursus aujų te h ologijų ir
edžiagų kūri ui, kurie leistų pakeisti įprastas
iškase as ar a leistų jas taupiai audoti.

Didėja t gavy os poreikia s ešei i i kių
karjerų vis ažėja, kasy os į o ės peri a
apleistus karjerus, rengia naudojimo projektus ir
atlieka juose numatytus rekultivacijos darbus,
atkurdamos ir sutvarkydamos kasybos metu
pažeistą kraštovaizdį. Kada gi rekultiva ija yra
atlieka a tik visiškai išeksploatavus audi gųjų
iškase ų telki į, o jie paprastai yra kasa i e
vie ą deši t etį, karjerų rekultivacijos tempai
ėra dideli – kas et rekultivuoja a aždaug
uo
iki
ha telki ių ploto. Už aigus
eksploatuoti visą telki į, pagal rekultivavi o
projekte u atytas kryptis, rekultivuoja i likę
kasy os dar ais pažeisti plotai, že ė toliau
naudoja a visuo e ės poreikia s te ki ti.

Savalaikis kasy os dar ais
teritorijų rekultivavi as

pažeistų

Bet kokia audi gųjų iškase ų kasy a
nea ejoti ai veikia apli ką, tačiau poveikio
po ūdis ir astas yra įvairių ga ti ių sąlygų ir
ž ogaus te h i ių-eko o i ių gali y ių
sąveikos fu k ija. Iškasus audi gąsias iškase as
daž ai egzistuoja sąlygos rekultivuoti iškastus
plotus taip, kad ūtų e tik eutralizuoti kasy os

Naudi gųjų iškase ų telki iai ir jų
prog ozi iai plotai uži a , % šalies teritorijos
e aftos telki ių .
. duo e i is,
audi gųjų iškase ų kasy os į o ė s skirti
plotai sudaro 23,2 tūkst. ha iš jų durpių
kasybai – , tūkst. ha , ar a tik , proc.
Lietuvos teritorijos. Kasy os dar ų
etu
pažeistos že ės plotas siekia
, tūkst. ha,
78 proc. šio ploto sudaro eksploatuoja i
durpynai.
Atkūrus Lietuvos
epriklauso y ę ir
pereinant prie rinkos ekonomikos, bankrutavo
daug kasy os į o ių. Jos paliko erekultivuotas
kasy os etu pažeistas že es. Kartu su uvusių
kolūkių ūki iais karjerais tokių apleistų pažeistų
že ių plotas sudarė apie
ha iš jų
durpynai – 13
ha . Kaip pažy ėta Valsty ės
ko trolės
etais atlikto valstybinio audito
„Neiš audoja os gali y ės su aži ti karjerais
pažeistus že ės plotus“ ataskaitoje, pastarieji
erekultivuoti plotai šiuo etu kelia didžiausią
pro le ą. Mi ėto audito etu ustatyta, kad
ešei i i kių karjerų rekultiva ijai iki pastarojo
eto skiria a epaka ka ai dė esio, ors ta
uvo gali y ė skirti ir atiti ka as fi a si ių
išteklių su as.

Būti a šalies
astu at auji ti pažeistų
erekultivuotų plotų i ve toriza ijos duo e is,
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paskirti šių plotų rekultiva ijos dar ų atliki ą
koordi uoja čias
i stitu ijas
ir
prii ti
spre di us dėl eatidėlioti o dar ų vykdy o.
Spre džia t šiuos klausi us
etais
pradėtas vykdyti valsty i ių pažeistų že ių
tvarkymo planas 2014–2020 metams, kurio
i i iatorės ir kuratorės yra Apli kos i isterija ir
Lietuvos geologijos tarnyba. Lietuvos geologijos
tarnyba yra pasirengusi aktyviai vieši ti
geriausius karjerų rekultiva ijos spre di ius,
teikti etodi ę pagal ą etarpiškai šiuos dar us
pla uoja čio s ir vykda čio s į o ė s,
įstaigo s ir i stitu ijo s. Taip pat tiksli ga
svarstyti teisės aktų pakeiti us dėl gavy os
į o ių privalo ų fi a si ių įsipareigoji ų, kurie
gara tuotų rekultiva ijos dar ų pajėgu us.

stri ga įvairių valsty ės ir savivaldy ių i stitu ijų
kabinetuose. Aplinkos ministerijos ir Lietuvos
geologijos tarnybos specialistai deda daug
pasta gų, to uli da i pare gtų aujų teisės
aktų, turi čių užtikri ti skla dų ir skaidrų že ės
sklypų naudingosioms iškase o s eksploatuoti
for avi o pro esą, redak ijas.
Nors iškai Lietuvoje uži a apie
proc.
Lietuvos
teritorijos
ir
yra
priskirtini
atsikuria tie s ga tos išteklia s, audi gųjų
iškase ų, kurios dėl geologi ių for avi osi
sąlygų gali ūti tik te , kur jos ir yra, audoji o
atžvilgiu iška s yra teikia as prioritetas, todėl
išteklių žvalgy a ir audoji as iškuose yra
apsunkinami.

Teisi ės apli kos geri i as
Valsty ei iši ti e
uosavy ės teise
priklausa čių že ės gel ių
audoji o
reguliavi o teisi ė siste a da ar yra
paka ka ai api rėžta ir veikia atiti kamai
dvideši t
etų, tačiau auji iššūkiai ir
apli ky ės verčia peržiūrėti ir tiksli ti prii tų
teisės aktų uostatas.
Nuoseklus že ės gel ių išteklių audoji ą
regla e tuoja čių teisės aktų
uostatų
vykdy as e visuo et užtikri a ūkio su jektui
teisę audoti ja skirtus že ės gel ių išteklius.
Leidi ų audoti že ės gel ių išteklius išdavi o
taisyklės ustato, kad išduotas leidi as suteikia
jo turėtojui teisę audoti leidi e urodyto
o jekto išteklius šių išteklių audoji o sutarties
ustatyto is sąlygo is. Leidi o turėtojas,
pradėjęs
že ės
sklypo,
reikali go
audi gosio s iškase o s išgauti, for avi o
pro edūras, susiduria su egale iurokrati ių
pro edūrų, kurios atskirais atvejais aigiasi teisės
audoti skirtus že ės gel ių išteklius
praradimu. Nuo 2014 m. sausio d. įsigaliojęs
aujos redak ijos Teritorijų pla avi o įstaty as
ir jo pagri du pare gti poįstaty i iai teisės aktai
teikė vilčių, kad ateityje tokių atvejų us
išve gta, tačiau aujas teisi is regla e tavi as
epateisi o su juo sieja ų lūkesčių – karjerų
že ės sklypų for avi o pro edūros toliau

Šaltiškių olio karjero rekultivuota sklypo dalis,

4 .

Atkreipti as dė esys, jog
audi gųjų
iškase ų eksploata ijai že ė iš jų ir iško
visada yra pai a a tik laiki a ir daž ai
eilga
audoji ui. Iškasus
audi gąją
iškase ą, iškastas plotas yra rekultivuoja as
pagal aukščiausią jo pa audoji o tikslą, jeigu
prioritetas yra
iškas – rekultivuojama
atsodi a t išką. Atsižvelgia t į tai, jog kasy ai
reikali ga že ė pai a a tik laiki ai, kitaip ei
kitais atvejais, kai iško že ė paverčia a
kito is
aud e o is
egrįžta ai, Miškų
įstatymo 11 straipsnio 1 dalies nuostata apie
iško že ės paverti ą kito is aud e o is
tik iši ti ais atvejais ir tik deri a t valsty ės,
iško savi i kų ir visuo e ės i teresus, gali
ūti a ipusiai audi gai realizuota per privalo ą
teisi ę uostatą iškasus audi gąsias iškase as
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že ę dali is ar iškart visą grąži ti į
že ės fo dą.

iško

Pažy ėti a, jog ir šiuo etu galioja ti teisi ė
or a, įpareigoja ti pai a t
iško že ę
audi gosio s iškase o s išgauti apsodi ti
išku kitą lygiavertį že ės plotą, efektyviai
prisideda prie
iškų plotų išsaugojimo ir
gausi i o, tuo pačiu sudara t pala kias sąlygas
audoti po išku slūgsa čius že ės gel ių
išteklius, tačiau ši teisi ė or a praktikoje
daugeliu atveju yra eveiks i ga dėl šalies
ūki ėje sferoje galioja čių ga tos išteklių
audoji o prioritetų.
Lietuvos geologijos tarnybos nuomone,
audi gųjų iškase ų paieškos ir ar žvalgy os
laisvoje valsty i ėje že ėje pro esą ūtų gali a
reguliuoti ir
okesti ė is prie o ė is,
papilda t Mokesčio už valsty i ius ga tos
išteklius įstaty ą „tyri o paieškos ir (ar)
žvalgy os ploto“ okesčiu. Tyri o paieškos ir
ar žvalgy os ploto ap okesti i o praktika
taiko a Europos valsty ėse pvz. Čekija,
Norvegija, Suomija).
Že ės gel ių tyri o ploto ap okesti i as
suderi tų tiek valsty ės, kuriai že ės gel ės
priklauso iši ti ės uosavy ės teise, tiek
tiria čių ei audoja čių že ės gel ių išteklius
ūkio su jektų eko o i ius i teresus. Be to, tai
ūtų efektyviausia prie o ė ri oja t šiuo etu
sektoriuje atsiradusią te de iją „užsii ti“
epagrįstai didelius tyri o plotus valstybinio
fo do že ėje, et realiai jokių že ės gel ių
tyri o dar ų evykdyti. Be to, ūtų sukuria a
ko kure i ga apli ka že ės gel ių audoji o
sektoriuje, skati a ti ūkio su jektus že ės
gel ių išteklius tirti apgalvotai, o že ės gel ių
tyrimo darbų reikali gu ą grįsti realiais
audi gųjų iškase ų išteklių poreikiais.
Gau a a auda pasireikštų dvejopai – padidėtų
valsty ės iudžeto ei savivaldy ių iudžetų
įplaukos fi a suoti apli kos apsaugos rė i o
spe ialiąsias progra as ir užleistų karjerų
rekultiva iją ei ūtų skati a as ra io alus
že ės gel ių išteklių tyri as.

Naudi gųjų iškase ų audoji o gali y ių
agri ėji as egali ūti atsieja as nuo Europos
ekologi io ti klo „Natura 2000“ plotų išdėsty o.
Pastarieji plotai yra išskirti vėliau ei uvo ištirti
telki iai ar a juose pradėta kasy a, tačiau
atsižvelgia t į juose vykdo o kasy os pro eso
įtaką supa čiai ga ti ei apli kai, išteklių
audoji as „Natura
“ plotuose visada
susilaukia išskirti io apli kosaugos tar y ų
dė esio.
Didžioji
audi gųjų
iškase ų
(anhidrito, klinties, dolomito, opokos, gipso)
detaliai išžvalgytų išteklių dalis šalyje visai
nepatenka į Europos ekologi io ti klo „Natura
2000“ šiuo etu saugo as teritorijas ar a
pate ka tik aža žvyro – 6,7 proc., molio –
6,4 proc. jų dalis.

Žvyro ir s ėlio karjeras Trakų r., 2014 m.

Tuo tarpu net 63 proc. detaliai išžvalgytų
durpių išteklių yra progra os „Natura 2000“
saugo ose uvei ėse, iš jų proc. visų išteklių
yra uo a kstes ių etų eksploatuoja uose
telkiniuose.
Nauji leidi ai detaliai išžvalgytų išteklių
audoji ui a ksčiau eeksploatuotuose telkiiuose, da ar pate ka čiuose į „Natura 2000“
26

Lietuvos kietųjų audi gųjų iškase ų išteklių ir gavy os a alizė

saugo as
uvei es,
eišduoda i, tačiau
gavy os
dar us
leidžia a
tęsti
jau
eksploatuojamuose telkiniuose. Skiria t „Natura
2000“ saugomas buveines nebuvo sustabdyti ar
nutraukti gavybos darbai nei viename
audi gųjų iškase ų telki yje.
Teisės aktų srityje reikali ga sugriežti ti
že ės savi i kų ar audotojų že ės sklypuose
karjerų įre gi o tvarką, palieka t teisę įsire gti
šiuos karjerus tik fizi ia s as e i s ar a iš viso
tokios praktikos atsisakyti, kad išgau a t
audi gąsias iškase as
e ūtų vykdo a
savavališka ūki ė ko er i ė veikla. Nu ato a
teisės aktais suderi ti sapropelio kaip išteklių
panaudojimo ir rekrea ijos tikslais valo ų uo
du lo ir sapropelio ežerų klausi us. Taip pat
ūti a pare gti telki ių apsaugos zo ų išskyri o
ir jų apsaugos uo užstaty o tvarką.

Būti a aktyviai skleisti ir vieši ti i for a iją
apie Lietuvos že ės gel ių audi gąsias
iškase as, siekia t skati ti geres į ir saugų
apli kai že ės gel ių išteklių audoji ą,
didi ti Lietuvos i vesti i į patrauklu ą.

Svar iausi valsty ės i stitu ijų dar ai
skati a tys tausoja čią ir efektyvią gavy ą,
išteklių apsaugą ir gausi i ą, apli kos
atkūri ą
1. Valsty i iai geologi iai tyri ai. Būti a plėtoti

valsty i į geologi į M 1 : 50
kartografavi ą.
Kartografavimo metu gaunami pirminiai
duo e ys apie gali us prog ozi ių išteklių
papliti o plotus ir šių išteklių gavy os gamtines
sąlygas. Šiuo
etu 014-01-01) valstybinis
geologinis kartografavimas atliktas tik 50 proc.
šalies teritorijos. Lietuvos geologijos tar y a turi
tęsti šį dar ą ir :
asteliu kartografuoti
visą šalies teritoriją. Vykdyti kitų, iki šiol ažai
ištirtų audi gųjų iškase ų (sapropelio ir kt.)
savy ių tyri us.

2. Teisi ės

azės to uli i as. Siekti, kad
Vyriausy ės ustatyta tvarka gautas leidi as
audoti že ės gel ių išteklius suteiktų jo
turėtojui gali y ę per tru piausią į a o ą
laikotarpį įgyve di ti praktikoje ja suteiktą
teisę užsii ti leidi e urodyta veikla leidi e
urodytoje vietoje. Šalies regio uose, kur
ga ti ės-geologi ės sąlygos ulė ė didžiausių
ir aukščiausios koky ės audi gųjų iškase ų
klodų susifor avi ą, ūki ės veiklos prioritetą
suteikti audi gųjų iškase ų gavybai.
3. Turi
ūti Respu likos
astu at auji ti
pažeistų erekultivuotų plotų i ve toriza ijos
duo e ys, paskirtos šių plotų rekultiva ijos
dar ų atliki ą koordi uoja čios i stitu ijos ir
prii ti spre di ai dėl eatidėlioti o dar ų
vykdymo. Lietuvos geologijos tarnyba turi
a alizuoti ir aktyviai vieši ti geriausius karjerų
rekultiva ijos spre di ius, teikti
etodi ę
pagal ą etarpiškai šiuos dar us pla uoja čio s
ir vykda čio s į o ė s, įstaigo s ir
institucijoms.
4. Lietuvos geologijos tar y a turi tęsti
duome ų apie audi gąsias iškase as kaupi ą
ir siste i i ą, audi gųjų iškase ų gavy os
apskaitą, apro uoti ir registruoti naujus telkinius,
išduoti leidi us audoti že ės gel ių išteklius
ei leidi us tirti že ės gel es, vykdyti kasy os
ko trolę.
5. Tobulinti gavy os ir rekultiva ijos teisi ę

apli ką. Sugriežti ti že ės savi i kų ar
audotojų že ės sklypuose karjerų įre gi o
tvarką, palieka t teisę įsire gti šiuos karjerus tik
fizi ia s as e i s ar a iš viso tokios praktikos
atsisakyti. Pare gti telki ių apsaugos zo ų
išskyri o ir jų apsaugos uo užstaty o tvarką.
6. Teisės aktais suderi ti sapropelio kaip išteklių

pa audoji o ir rekrea ijos tikslais valo ų uo
du lo ir sapropelio ežerų klausi us.
7. Aktyviai skleisti ir vieši ti i for a iją apie

Lietuvos že ės gel ių audi gąsias iškase as,
siekia t skati ti geres į ir saugų apli kai že ės
gel ių išteklių audoji ą, didi ti Lietuvos
i vesti i į patrauklu ą.
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Teisės aktai, regla e tuoja tys kietųjų
audi gųjų iškase ų audoji ą
Įstaty ai

 Že ės gel ių registro uostatai, patvirti ti
Lietuvos Respu likos Vyriausy ės
.
ala džio d. utari u Nr.
;

 Že ės gel ių įstaty as;
 Teritorijų pla avi o įstaty as;

 Lietuvos Respu likos Vyriausy ės
.
rugpjūčio
d. utari as Nr.
„Dėl
pažeistos že ės rekultivavi o ir derli gojo
dirvože io sluoks io išsaugoji o“;

 Miškų įstaty as;
 Že ės įstaty as;
 Apli kos apsaugos įstaty as;
 Pla uoja os ūki ės veiklos poveikio apli kai
verti i o įstaty as;
 Piliečių uosavy ės teisių į išlikusį
kil oja ąjį turtą atkūri o įstaty as;

e-

 Spe ialiosios že ės ir
iško audoji o
sąlygos, patvirti tos Lietuvos Respu likos
Vyriausy ės
. gegužės
d. utari u
Nr. 343.

 Viešojo ad i istravi o įstaty as;

Apli kos

 Dar uotojų saugos ir sveikatos įstaty as;

 Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respu likos apli kos i istro
. irželio
d. įsaky u Nr.
;

 Ad i istra i ių ylų teise os įstaty as;
 Mokesčių už valsty i ius ga tos išteklius
įstaty as.
Vyriausy ės utari ai
 Leidi ų tirti že ės gel es išdavi o taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausy ės
. lapkričio d. utari u Nr.
;
 Leidi ų
audoti
audi gųjų iškase ų
išskyrus
a gliava de ilius ,
pože i io
pra o i io ei i erali io va de s išteklius ir
že ės gel ių ert es išdavi o taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausy ės
2002 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 198;
 Miško že ės paverti o kito is aude o is ir ko pe savi o už iško že ės
paverti ą kito is
aud e o is tvarkos
aprašas, patvirti tas Lietuvos Respu likos
Vyriausy ės
. rugsėjo
d. nutarimu
Nr. 1131;

i istro įsaky ai

 Že ės gel ių audoji o pla ų re gi o
taisyklės, patvirti tos Lietuvos Respu likos
apli kos i istro
. vasario d. įsaky u
Nr. D1-145;
 Lietuvos
Respublikos
mokesčio
už
valsty i ius ga tos išteklius deklara ijų for os,
jų pildy o ir pateiki o tvarka, patvirti ta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir
Valsty i ės okesčių i spek ijos prie Lietuvos
Respu likos fi a sų
i isterijos virši i ko
2006 . gruodžio 27 d. įsaky u Nr. D -238/VA34;
 Visuo e ės i for avi o ir dalyvavi o
pla uoja os ūki ės veiklos poveikio apli kai
verti i o pro ese tvarkos aprašas, patvirti tas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m.
liepos d. įsaky u Nr. D1-370;
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 Grunto geologinio tyri o ir gru to išteklių
audoji o tvarkos aprašas, patvirti tas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 10 d. įsaky u Nr. D1-451;
 Naudi gųjų iškase ų, esa čių že ės
savi i kų ar audotojų že ės sklypuose,
audoji o savo ūkio reik ė s tvarkos aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
i istro ir Lietuvos Respu likos že ės ūkio
i istro
. kovo
d. įsaky u Nr. D 140/3D-141;
 Naudi gųjų iškase ų ir že ės gel ių ert ių
naudojimo konkurso nuostatai, patvirtinti
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
lapkričio d. įsaky u Nr. 580;
 Teritorijų pla avi o sąlygų išdavi o tvarkos
aprašas, patvirti tas Lietuvos Respu likos
aplinkos ministro 2004 . gegužės d. įsaky u
Nr. D1-262;
 Pla avi o sąlygų teritorijų pla avi o
dokume ta s re gti pare gi o ir šių dokue tų deri i o i isterijoje ei jai pavaldžiose
ir reguliavi o sričiai priskirtose įstaigose tvarkos
aprašas, patvirti tas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2008 . gegužės d. įsaky u
Nr. D1-294;
 Atvirais kasiniais eksploatuoja ų audi gųjų
iškase ų išteklių audoji o ko trolės tvarkos
aprašas, patvirti tas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006 m. spalio 3 d. įsaky u
Nr. D1-444.
LGT direktoriaus įsaky ai
 Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos direktoriaus 1999 m. rugsėjo d.
įsaky u Nr. ; taisyklės, patvirti tos Lietuvos
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2005 m. rugsėjo 5 d. įsaky u
Nr. 1-107;

 Lietuvos Respu likos kietųjų audi gųjų
iškase ų išteklių klasifika ija, patvirti ta Lietuvos
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus
. rugsėjo
d. įsaky u
Nr. 39;
 Naudi gųjų iškase ų
išskyrus a gliava de ilius išteklių ir že ės gel ių ert ių
audoji o projektų re gi o Že ės gel ių
registro tvarky o taisyklės, patvirti tos Lietuvos
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus
. ala džio
d. įsaky u
Nr. 1-45;
 Markšeideri ių dar ų atliki o kietųjų
audi gųjų iškase ų telki iuose laiki osios
taisyklės, patvirtintos Lietuvos geologijos
tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
. sausio d. įsaky u Nr. -01;
 Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos direktoriaus 2002 m. kovo 12 d.
įsaky as Nr.
„Dėl leidi o audoti že ės
gel ių išteklius ir ertmes formos patvirti i o“;
 Leidi ų audoti že ės gel ių išteklius ir
ert es ei leidi ų tirti že ės gel es turėtojų
veiklos patikri i ų tvarkos aprašas, patvirti tas
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 14 d.
įsaky u Nr. -07;
 Išžvalgytų kietųjų audi gųjų iškase ų išteklių
apro avi o tvarkos aprašas, patvirti tas
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos
ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 14 d.
įsaky u Nr. -146.
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 Strategic Implementation Planofthe EIP on
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materials in the European Union. Report of the
AdHoc Working Group on exchange of best

practices on minerals policy and legal
framework, informationframework, land-use
planning and per mitting (AHWG), 2014;
 Report on critical raw materials for the EU
non-critical raw materials profiles (EC, DG
Enterprise and Industry);
 Valsty ės ko trolės valsty i is auditas
„Neiš audoja os gali y ės su aži ti karjerais
pažeistus že ės plotus“,
;
 Valsty ės ko trolės valsty i is
„Že ės gel ių audoji as“,
;

auditas

 Lietuvos statistikos departamentas;
 Lietuvos durpių į o ių aso ia ija „Lietuviškos
durpės“;
 Lietuvos karjerų aso ia ija;
 Mining&Metals Scenarios to 2030. World
Economic Forum, 2010.
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