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Gražios sukakties proga kviečiame: vienus - trumpai pažinčiai; 

kitus – atgaivinti prisiminimus apie ketvirčio amžiaus (ar trumpesnį)

kelią Lietuvos karjerų asociacijos narių šeimoje; visus - pamąstyti 

kaip  nepažeidžiant darnos su gamtine aplinka išmintingai naudoti

mūsų kartai pasiekiamus žemės gelmių išteklius ir ...ką gi paliksime

savo palikuonims?

...nuo tos akimirkos  kai

Homo Sapiens paėmė

į rankas akmenį...



Visa civilizacijos raida yra pagrįsta žemės gelmių išteklių naudojimu.

Jų svarba įamžinta žmonijos istorijos laikotarpių pavadinimuose.

Akmens amžius

Bronzos amžius
Geležies amžius



Gal pavadins žvyro, smėlio ir statybinio akmens amžiumi?

Pasaulio mineralinių žaliavų piramidė.

Metinės gavybos apimtis (tūkst. t, gamtinės dujos – mln.kub.m)

Pagal F. W. Welmer (2000)



Pasaulio mineralinių žaliavų piramidė, metinės gavybos vertė (mln. eurų)

Pagal F. W. Welmer (2000)

O gal pavadins naftos, dujų ar akmens anglies amžiumi?



LKA DE FACTO IR DE JURE

Taryba

S.Skrinskas (pirmininkas) 

E.Deinoravičius 

G.Juozapavičius 

V.Maslauskas 

V.Simutis 



25-metį pasitinkame 25-iese

11
Naudingųjų iškasenų kasyba ir perdirbimas

4
Statybinė, 

kasybos ir 

transportavimo 

technika, kelių, 

tiltų statyba ir 

remontas, 

naudingųjų 

iškasenų 

kasyba ir kt.

3
Žemės gelmių 

tyrimai, 

projektavimas 

ir kt.

7
Statybinė, kasybos technika, statybinių medžiagų tyrimai ir kt.

Profesinėje veikloje užtikrinti tinkamus ir garbingus santykius su kitais Asociacijos nariais, 

partneriais, užsakovais, tiekėjais vadovaujantis pagarbos vieni kitiems, įstatymams ir 

sąžiningos veiklos etikos principams (LKA įstatų 10.6 punktas)

Prašymas

nuo 2002 m.

didelės, 

13%
mažos, 

64%

vidutinės 

24%

25

Įmonių kategorijos

LKA narių įmonių veiklos sritys

6

3

16



LKA narius galite sutikti...
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50-ties metų naudingųjų iškasenų (be durpių) gavyba Lietuvoje

Bendra gavyba iš jų LKA narių įmonių

Iškasenos skirtos statybinių medžiagų 

gamybai, infrastruktūros vystymo 

darbams ir kt.

Naudingųjų iškasenų gavyba reaguoja ne tik į šalies ekonominę 

būklę... ją gali įtakoti ir politinė sankloda



Per 50 metų iškastų išteklių struktūra

711 

mln. m3 

Tiek pasaulyje, tiek mūsų šalyje daugiausiai kasama žvyro, 

smėlio, statybinio akmens

!!! Ūkiniuose ir mažuosiuose 

karjeruose bei kasant ,,kūdras” 

galėjo būti iškasta dar apie 50 mln. 

m3 neapskaičiuotų žvyro ir smėlio 

išteklių

Iškastų ~750 mln. m3

išteklių pakaktų:

– nutiesti du IV kategorijos kelius 

Vilnius-Lisabona

– apie 50% mūsų Kuršių marių 

teritorijos paversti sausuma



Detaliai ir parengtiniai išžvalgyti ištekliai apskrityse, 2020 m.

Kasami ištekliai (LKA) 

LKA narių įmonių kasamų išteklių užteks ir mūsų 

palikuonims
Stratigrafinė skalė

( )
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LKA narių įmonių mokesčiai, mln. €

Darbo užmokesčio 

sąnaudos (įskaitant 

pajamų, Sodros ir 

darbdavio mokamus 

mokesčius)

Kiti valstybei 

mokami mokesčiai 

(be naudingųjų 

iškasenų)
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80% valstybei 20% savivaldybei

13 mln. €

89 mln. €

236 mln. €
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Dolomitas Žvyras Smėlis *- kai ištekliai išžvalgyti valstybės lėšomis

Didžiausi tarifai:

1. Gintaras

2. Anhidritas

3. Kvarcinis smėlis

4. Dolomitas

Mažiausi tarifai:

1. Sapropelis

2. Žvyras, statybinis 

smėlis

3.Molis

metai

€/m3

Tarifai tik didėjo... ir/ar didės?
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Išteklių kasybos ir perdirbimo įmonių skaičius ir pajamos11 13 Kitų veiklos rūšių įmonių skaičius ir pajamos

?



LKA narių įmonės ir 2020 m. kovo-balandžio mėn. karantinas (apklausa)
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Pavasarinis karantinas įmonių neįveikė

❑ Ar teko skelbti prastovas?

❑ Kaip buvo išnaudojami gamybiniai pajėgumai? 

❑ Ar keitėsi darbuotojų kiekis?

❑ Ar buvo tiekimo grandies sutrikimai?

❑ Ar vyko produkcijos (paslaugų) paklausos kitimas?

❑ Ar buvo problemų apsirūpinant būtiniausiomis 

priemonėmis, siekiant laikytis karantino sąlygų?

❑ Karantino poveikis įmonės verslui?



Kasybos sektoriaus dalis  nuo 

BVP vidutiniškai sudaro 0,5-0,53%

Lietuvos ekonomika – kol kas atsparesnė nei kitų 

Baltijos šalių?

BVP pokytis ir jo prognozės
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Pagal N. Mačiulį, 2020 m.



Naudingųjų iškasenų naudojimo aktualijos ir iššūkiai

1. Visuomenė negali (ir nenori!?) 

gyventi nenaudodama naudingųjų 

iškasenų. Jų kasyba – neišvengiamas procesas.

2. Naudingųjų iškasenų telkiniai 

aptinkami tik tam tikrose žemės plutos 

vietose, o išteklių kiekis juose – ribotas.
Tai išskirtiniai objektai galintys turėti 

(turintys?) prioritetą prieš kitus gamtos 

išteklius ar jų komponentus toje vietoje.

3. Naudingųjų iškasenų ištekliai turi 

būti naudojami pagal integruotos 

veiklos modelį:

– gerovė ekonomikoje;

– lygios galimybės tiek dabartinei 

visuomenei, tiek ir jos palikuonims;

– sveika aplinka.

Tik išsivysčiusi ir turtinga dabartinė 

visuomenė yra pajėgi investuoti 

materialius ir intelektinius resursus į 

naujų technologijų ir medžiagų sukūrimą, 

kurie leistų pakeisti įprastas naudingąsias 

iškasenas arba leistų jas taupiai naudoti.



Kasybos sektoriaus įmonės

išteklius eksploatuoja vado-

vaudamosi šiais principais:

❑ taupumas;

❑ saugumas;

❑ racionalumas;

❑ inovatyvumas.

Dirbantys karjere nėra karjeristai...

Išteklių gavybos sektoriuje darni plėtra 

galima tik aktyviai bedradarbiaujant atstovams:

❑ mokslo;

❑ pramonės;

❑ valstybės valdymo struktūrų;

❑ visuomenės grupių.

Kasybos sektoriaus 

veiklai būdinga:

❑ imlumas kapitalui;

❑ brangios įrangos poreikis;

❑ sezoniškumas;

❑ lokalumas (konkurencingi iškastos 

žaliavos transportavimo atstumai

yra 60-80 km);

❑ ribotas veiklos tęstinumas (telkinio 

ištekliai – riboti).



Mažieji karjerai
❑Iš  kiekvieno mažojo karjero žemės 

(dirvos ir podirvio) savininkas gali iškasti 

iki 10-12 tūkst. m3 valstybei priklausančių 

žvyro, smėlio išteklių

❑Mažojo karjero įteisinimui reikia 

minimaliai:

✓ procedūrų;

✓ lėšų;

✓ laiko

❑Mažajame karjere iškasti ištekliai 

neapmokestinami (valstybė “dovanoja” apie 

5000 eurų)

❑Kontrolė kiek iškasta ir kur panaudota (o 

galima tik savo reikmėms!) yra minimali, o 

už pažeidimus numatytos baudos – itin 

mažos   

© Lietuvos geologijos tarnyba

Mažieji karjerai tampa “lengvatine” 

kasybos verslo forma, tuo sudarydami 

nelygias konkurencines sąlygas žvyro ir 

smėlio kasybos įmonėms 

Nesustabdoma mažųjų karjerų plėtra kasybos sektoriui kelia nerimą

!



Nepaisant to, jog nenaudodama žemės gelmių išteklių visuomenė gyventi 

nenori ir negali, jos požiūris į kasybos pramonę (jos nediferencijuojant) yra 

negatyvus – tai tapatinama su gamtos žalojimu, tačiau ,,užmirštama“ 

naudingųjų iškasenų naudojimo svarba. Toks požiūris dažniausiai 

grindžiamas EMOCIJOMIS, o ne ŽINIOMIS, nes:

✓ trūksta informacijos (iš media ar specialistų pusės),

✓ trūksta tiesioginio kasybos įmonių ir visuomenės bendravimo,

✓ žaliųjų pozicija – tendencinga (vienareikšmiškai prieš kasybą),

✓ egzistuoja politinių ir ekonominių interesų sankirta.

Karjerai nėra ,,...žemės žaizdos...”

Asociacijos narius vienija išmintingas, racionalus, 

inovatyvus požiūris į šalies žemės gelmių turtus



Nauda šalies ekonomikai, gyventojams ir ...aplinkai

Sutvarkyti karjerai virsta 

mišku, ežerėliu, 

dirbama žeme, poilsio ar 

pramogų zona...



,,Garbės aukso ženklas“    1 asmuo

,,Lietuvos metų eksportuotojas“  3 kartus  UAB                  
,,Dolomitas“

,,Profesijos riteris“ 11 asmenų (7 įmonėse)

,,Sėkmingai dirbanti įmonė“ 10 kartų UAB ,,Dolomitas“,

2 kartus UAB ,,Anykščių kvarcas“

Esame globojami ir įvertinti

LKA narių įmonėms ir asmenims 2002-2020 m. LPK suteikti apdovanojimai

Kasmet kalnakasių profesinės šventės šv. Barboros minėjimo dieną LKA ir LGT

pasižymėjusius narius ir nusipelniusius asmenis apdovanoja šiose nominacijose:

,,Kasybos pramonės viltis“

,,Už aukštą profesinę patirtį“

,,Už ypatingą indėlį įmonėje igyvendinant plėtros projektus“

,,Už visos profesinės veiklos nuopelnus kasybos pramonei“




