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nustatymo metodikos
2 priedas
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2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 706
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Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
_____________________________________________________
(institucijos pavadinimas)

ADMINISTRACINĖS NAŠTOS ŪKIO SUBJEKTAMS APSKAIČIAVIMO ATASKAITA
2021-11-12 Nr.1
(data)
Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 16 straipsnio pakeitimo
įstatymo pakeitimo projektas (toliau – projektas)
eil. tiriamas straipsnis (-iai),
vykdymo veiksmas
Nr.
punktas (-ai)
2. Teisės akto projekto galima sukelti administracinė našta

tikslinė
grupė

kilmė

Laikas
Vidinis Pridėtinės
(valandomis) tarifas išlaidos
Tv

Ti

Cv

P

Išorinis
tarifas
Ci

Vykdymo
Ūkio
veiksmo
Kiekio
subjektų
atlikimo
kintamasis
skaičius
dažnis
F

L

Q (F x L)

Administracinė
našta ūkio
subjektams
ANvv = (Cv x P x
Tv + Ci x Ti) x Q

„2. Leidimo naudoti
2.1. žemės gelmių išteklius ar
žemės gelmių ertmes
nereikia norint naudoti:
<...>
2)
gėlą
požeminį
vandenį, jeigu žemės
ūkio veiklą, išskyrus
žemės ūkio produktų
perdirbimą ir iš jų
pagamintų maisto ar ne
maisto
produktų
realizavimą, vykdantis
asmuo
išgauna
iš
požeminio
vandens
vandenvietės, kurioje yra
vienas gręžinys arba keli
gręžiniai, mažiau kaip 10
m3
gėlo požeminio
vandens
per
parą,
skaičiuojant
metinį
vidurkį;
<...>;“

Vadovaujantis Mokesčio
už valstybinius gamtos
išteklius įstatymo projekto
ir teikiamo Žemės gelmių
įstatymo projekto
nuostatomis, vykdant
ūkinę komercinę veiklą
kada sunaudojama 10 m3
ir daugiau gėlo požeminio
vandens per parą,
skaičiuojant metinį
vidurkį, nuo 2024 m. bus
privalu turėti leidimą
požeminio vandens
išteklių išgavimui ir
deklaruoti išgautą išteklių
kiekį, valstybinei
mokesčių inspekcijai
(siūloma vieną kart
metus).

Gręžinio
Europos
savininkas Sąjungos,
LR teisės
aktai

0,2

6,09

1,25

1

5 0001

5000

7 612,52

ANiį = Σ ANvv=
7 612,5

Skaičius apskaičiuotas vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos turimais duomenis apie gręžinius registruotus Žemės gelmių registre, tik neturinčius savininko duomenų, laikantis sąlygos, kad
pusė tokių gręžinių gali priklausytį žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims.
2
Ūkio subjektui per metus tenkanti naša 1,52 eur.
1
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2.2. 1. „2. Leidimo naudoti
žemės gelmių išteklius ar
žemės gelmių ertmes
nereikia norint naudoti:
<...>
2)
gėlą
požeminį
vandenį, jeigu žemės
ūkio veiklą, išskyrus
žemės ūkio produktų
perdirbimą ir iš jų
pagamintų maisto ar ne
maisto
produktų
realizavimą, vykdantis
asmuo
išgauna
iš
požeminio
vandens
vandenvietės, kurioje yra
vienas gręžinys arba keli
gręžiniai, mažiau kaip 10
m3
gėlo požeminio
vandens
per
parą,
skaičiuojant
metinį
vidurkį; <....>“
2.
Šio įstatymo 1
straipsnio 2 dalies 2
punktas netenka galios
2028 m. sausio 1 d.

Vadovaujantis Mokesčio
Gręžinio
už valstybinius gamtos
savininkas
išteklius įstatymo projekto
ir teikiamo Žemės gelmių
įstatymo projekto
nuostatomis vykdant
ūkinę komercinę veiklą
kada apsirūpinama gėlo
požeminio vandens
ištekliais, nuo 2028 m. bus
privalu turėti leidimą
požeminio vandens
išteklių išgavimui ir
deklaruoti išgautą išteklių
kiekį, valstybinei
mokesčių inspekcijai
(siūloma vieną kart
metus).

Europos
Sąjungos,
LR teisės
aktai

0,2

6,09

1,25

1

16 5803

16 580

25 243,054

ANiį = Σ ANvv=
25 243,05

Ūkio subjektų, kuriems galimai gali padidėti administracinė našta, skaičius apskaičiuotas laikantis šių sąlygų, kad ketvirtadaliui, nuo viso ūkininkų skaičiaus (bendras ūkininkų skaičius 86 318 nustatytas remiantis 2021-01-01
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis (jaunųjų ūkininkų buvo 13 919; nuo 40 m. iki pensinio 44 551; pensinio amžiaus 27 848)), ūkininkų savo vykdomoje veikloje reikalingi požeminio vandens ištekliai,
kuriais yra apsirūpinama būtent iš požeminio vandens gręžinių, o ne kitais būdais (centralizuotas vandens tiekimas; šachtiniai šuliniai ir kt.).
4 Ūkio subjektui per metus tenkanti naša 1,52 eur.
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2.3. 1. „2. Leidimo naudoti
žemės gelmių išteklius ar
žemės gelmių ertmes
nereikia norint naudoti:
<...>
2)
gėlą
požeminį
vandenį, jeigu žemės
ūkio veiklą, išskyrus
žemės ūkio produktų
perdirbimą ir iš jų
pagamintų maisto ar ne
maisto
produktų
realizavimą, vykdantis
asmuo
išgauna
iš
požeminio
vandens
vandenvietės, kurioje yra
vienas gręžinys arba keli
gręžiniai, mažiau kaip 10
m3
gėlo požeminio
vandens
per
parą,
skaičiuojant
metinį
vidurkį; <....>“
2.
Šio įstatymo 1
straipsnio 2 dalies 2
punktas netenka galios
2028 m. sausio 1 d.

Vadovaujantis teikiamo
Gręžinio
įstatymo nuostatomis
savininkas
vykdant ūkinę komercinę
veiklą kada apsirūpinama
gėlo požeminio vandens
ištekliais, nuo 2028 m. bus
privalu turėti leidimą
požeminio vandens
išteklių išgavimui ir teikti
duomenis apie išteklių
išgavimą Lietuvos
geologijos tarnybai prie
AM (pagal galiojantį
reglamentavimą vieną kart
per metus).

Europos
Sąjungos,
LR teisės
aktai

0,1

6,09

1,25

1

16 5805

16 580

12 621,536

ANiį = Σ ANvv=
12 621,53
ANtaN = Σ ANiį=
Teisės akto projekto sukeliamas numatomas administracinės naštos pokytis (Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais)
ANP = ANtaN - ANtaG Pastaba. Neigiamas skirtumas rašomas skliaustuose.

45 477,08

Ataskaitą užpildė

AM TPPG patarėja
(pareigų pavadinimas)

_______________________
(parašas)

Valentina Tuskenytė
(vardas ir pavardė)

Ūkio subjektų, kuriems galimai gali padidėti administracinė našta, skaičius apskaičiuotas laikantis šių sąlygų, kad ketvirtadaliui, nuo viso ūkininkų skaičiaus (bendras ūkininkų skaičius 86 318 nustatytas remiantis 2021-01-01
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis (jaunųjų ūkininkų buvo 13 919; nuo 40 m. iki pensinio 44 551; pensinio amžiaus 27 848)), ūkininkų savo vykdomoje veikloje reikalingi požeminio vandens ištekliai,
kuriais yra apsirūpinama būtent iš požeminio vandens gręžinių, o ne kitais būdais (centralizuotas vandens tiekimas; šachtiniai šuliniai ir kt.).
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Ūkio subjektui per metus tenkanti naša 0,76 eur.

