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DĖL ŽEMĖS GELMIŲ ĮSTATYMO NR. I-1034 NAUJOS REDAKCIJOS PROJEKTO 
NR. 15-6769 
 
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.  
 
Asociacija iš Lietuvos Respublikos teisės aktų projektų bazės gavo pranešimą dėl 
galimybės pateikti pastabas Lietuvos Respublikos Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 
naujos redakcijos projektui Nr. 15-6769 (toliau - Projektas). 
 
Projekto 14 straipsnio 1 dalyje yra numatyta pareiga rengti Naudojimo planą, kai reikia 
suformuoti žemės sklypą (sklypus), reikalingą žemės gelmių ištekliams ir ertmėms 
naudoti. 
 
Asociacija nori pastebėti, kad ši Projekto nuostata parengta ne angliavandenilių 
gavybos veiklos pagrindu, o kitų naudingųjų (kietųjų) iškasenų veiklos pagrindu ir iš 
esmės yra nepritaikyta angliavandenilių gavybos industrijai. 
 
Atkreipiame dėmesį į tai, jog angliavandenilių gavyba yra vykdoma žemės sklype, 
statiniuose ir įrenginiuose, kurie yra suformuoti, pastatyti ir įrengti dar naftos paieškos ir 
žvalgybos etapo metu: 
 
1) naftos paieškinis gręžinys (-iai) yra įrengiamas žemės sklype (-uose) su nustatytomis 
ribomis; 
 
2) šio gręžinio įrengimui yra parengiama visa infrastruktūra - privažiavimo keliai, 
gavybos aikštelė ir pan.; 
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3) bandomosios gavybos metu (žvalgybos etapo dalis) nustačius, kad yra ekonomiškai 
naudinga tęsti naftos gavybą ši, jau įrengta infrastruktūra, gręžinys ir žemės sklypas yra 
naudojami tolimesnei komercinei naftos gavybai. 
 
Atsižvelgiant į tai, manome, kad žemės gelmių naudojimo plano, numatyto Projekto 14 
straipsnio 1 dalyje, rengimas yra papildoma, nieko nesprendžianti, daug laiko, 
administracinių bei finansinių sąnaudų reikalaujanti betikslė procedūra, kuri neturėtų būti 
taikoma angliavandenilių gavybos atveju. Todėl siūlome šią nuostatą patikslinti 
nurodant, kad Projekto 14 straipsnio 1 dalies reikalavimas taikomas tik kitų naudingųjų 
iškasenų, bet ne angliavandenilių, atžvilgiu. 
 
 
Pagarbiai 
 
 
 
Rūta Skyrienė, 
Asociacijos „Investors' Forum“ vykdomoji direktorė 

 


