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DĖL APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO 
 
Asociacija „Investors' Forum“ (toliau - Asociacija) yra savanoriška, visiškai 
nepriklausoma ir savivaldi verslo asociacija jungianti stambiausius ir aktyviausius 
investuotojus į Lietuvos ekonomiką, įskaitant ir angliavandenilių išteklių gavybos 
bendroves. Lietuvos Respublikos teisės aktų projektų bazėje Lietuvos geologijos 
tarnyba (toliau - LGT) 2015-05-20 paskelbė Aplinkos ministro įsakymo „Dėl 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. D1-
145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 
pakeitimo“ projektą (toliau - Projektas). 
 
Projektu siūloma papildyti taisykles naujomis nuostatomis dėl angliavandenilių 
išteklių naudojimo plano rengimo tvarkos ir sąlygų. 
 
Asociacija nori pastebėti, kad Projektu siūloma iš esmės pakeisti šiuo metu 
galiojančią angliavandenilių išteklių naudojimo projektų rengimo tvarką ženkliai 
prailginant ir apsunkinant ūkinės veiklos įforminimo procedūras, o tam tiktais 
atvejais ūkio subjektą įpareigojant mažiausiai 2 kartus atlikti visas teritorijų 
planavimo procedūras (viešinimo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo) dėl tos pačios 
ūkinės veiklos. Taip pat pastebėtina, kad Projektas parengtas ne 
angliavandenilių gavybos veiklos pagrindu, o kitų naudingųjų (kietųjų) iškasenų 
veiklos pagrindu ir iš esmės nepritaikytas naftos gavybos industrijai. 
 
Atsižvelgiant į tai, jog pateikto Projekto, reikšmingo visai naftos gavybos 
pramonės šakai, viešam svarstymui suteiktas labai trumpas laiko tarpas, 
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įvertinant, kad Projektas iš esmės nepritaikytas naftos gavybos industrijai ir 
prieštarauja daugeliui jos veikimo principų, prašome nepriimti Projekto kiek tai 
susiję su naudojimo plano angliavandenilių ištekliams rengimo reglamentavimu. 
Tam, kad visapusiškai išsiaiškinti naftos gavybos pramonės įmonių pastabas, 
pasiūlymus, manome, yra tikslinga organizuoti bendrą pasitarimą su šios ūkio 
šakos atstovais ir suinteresuotomis institucijomis, išklausyti jų pasiūlymus. 
 
 
Pagarbiai 
 
 
Rūta Skyrienė, 
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