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LR Aplinkos ministerijai  2022-11-08    Nr. 43 
Danui Augučiui, aplinkos viceministrui Į  2022-10-21 viešas konsultacijas 
 
PASIŪLYMAI LEIDIMŲ KIRSTI MIŠKĄ IŠDAVIMO TVARKOS PAKEITIMO (NAUJA 

REDAKCIJA) PROJEKTUI Reg. Nr. 22-14542 
 

 
Susipažinę su teisės akto projektu Reg. Nr. 22-14542 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
įsakymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1055 
Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo projekto" (toliau – Tvarkos) 
projektu, kurios tekstas 2022-10-21 - 2022-11-09 pateiktas viešam derinimui, teikiame šias 
pastabas bei pasiūlymus šios nauja redakcija pateiktos Tvarkos tobulinimui: 

 

1 pastaba. Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija (toliau-LMSA) pritariame projekto 

lydraštyje įvardintam teikiamų pakeitimų tikslui:  
„Projektas parengtas siekiant sumažinti administracinę naštą, atsisakyti perteklinių, 
nekuriančių gamtosauginės ar kitokios pridėtinės vertės, veiklos apribojimų, išlaikyti 
padidintą dėmesį kirtimams Natura 2000 teritorijose ir teritorijose, kuriose yra nekilnojamųjų 
kultūros vertybių, tačiau supaprastinti procedūras dėl pranešimų apie ketinimą kirsti mišką, 
nepatenkantį į šias teritorijas.“ 

 
Tokių vienu kartu supuolusių ekonominių, saugumo bei energetinių iššūkių nepaprastosios padėties 
režimu gyvenanti Lietuva dar neturėjo. Todėl labai protingas sprendimas yra atsisakyti perteklinės 
biurokratijos, kad paskatinti aktyviau tvarkyti ir prižiūrėti miškus.  

Kartu siūlomu reguliavimu turėtų būti atsižvelgiama į tų žmonių, kuriems Tvarka rengiama, 
objektyviai esančius veiklos ypatumus bei tiek verslo, tiek ir daugelio smulkių miško savininkų 
realias galimybes išpildyti keliamus reikalavimus. Kad deklaruojant gerus siekius nebūtų sukurta 
naujų bereikalingų suvaržymų. Todėl šiame kontekste atkreipiame Aplinkos ministerijos dėmesį į 
keletą aspektų: 

 

1.1. Dėl dokumentų pateikimo būdo, kad įgyti teisę kirsti mišką.  
Būtina palikti galimybę dokumentus pateikti/atsiimti fiziškai Valstybinės miškų tarnybos (toliau- VMT) 

poskyriuose ar registruotu laišku, o ne vien tik per ALIS sistemą (kaip siūloma Tvarkos pakeitimų 
projekte). Vis dar didelė dalis vyresnio amžiaus miškų savininkų nesinaudoja elektronine 
bankininkyste, neturi el. parašo ir įgūdžių dirbti su kompiuteriu. Į tai reikia atsižvelgti. Mūsų manymu 
būtinai turi būti aiški alternatyva pateikti duomenis ir gauti leidimus miškui kirsti kontaktiniu būdu, 
paštu ir kitomis el. ryšio priemonėmis (ne tik per ALIS). Primename, kad galiojančiuose Privačių 
miškų tvarkymo ir  naudojimo nuostatuose (23 str,) reikalaujama turėti biržėje popierinę leidimo 
kopiją. Ateityje reikėtų svarstyti, ar Aplinkos ministerija būtų linkusi skirti finansavimą miško 
savininkų pagalbininkams- konsultantams iš savivaldos organizacijų (bent po 0,5 etato kiekviename 
rajone, kurie galėtų padėti neįgudusiams miško savininkams užpildyti ir įkelti dokumentus, 
pakonsultuoti miškininkystės klausimais. Analogiškai, kaip ūkininkams padeda rajonuose žemės 
ūkio skyrių specialistai). 

Tvarkos projekte kažkodėl norima įvesti 3 kategorijas pranešimų derinime:1) pateiktas pranešimas; 2) 

įregistruotas pranešimas ir 3) suderintas pranešimas.  Perteklinė ir bereikalinga painiava. Juk jau 
šiuo metu aišku, kada paraiška (su kitais reikalingais dokumentais) pateikta tiek per ALIS,  tiek ir 
kitais būdais. O jei per derinimui nustatytą terminą 5 ar 14 d.d. terminą negaunamas neigiamas 
pranešimas iš VMT, vadinasi pranešimas suderintas, galioja ir juo remiantis galima vykdyti 
medžiapjūtę.  
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Siūlome suvienodinti derinimo terminus leidimams ir pranešimams, tiek, kuomet paraiška pateikiama 
per ALIS (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas), tiek ne per ALIS (ne vėliau kaip per 14 darbo dienų),  

 
Todėl siūlome tikslinti Tvarkos 11 ir 12 punktus, o 13 punktą išbraukti kaip perteklinį.: 

11. Sprendimas dėl leidimo išdavimo priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 
paraiškos leidimui gauti, ir kitų reikalingų dokumentų pateikimo elektroniniu būdu per ALIS arba 
ne vėliau kaip per 20  14 darbo dienų, kai: 

[...] 11.5. Leidimui gauti reikalingi dokumentai pateikiami ne per ALIS. 
12. Sprendimas dėl pranešimo registravimo suderinimo priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo 

dienas nuo pranešimo ir kitų reikalingų dokumentų pateikimo elektroniniu būdu per ALIS 
arba ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, kai pranešimas pateikiamas ne per ALIS. 

13. Sprendimas dėl pranešimo derinimo priimamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo 

pranešimo ir kitų reikalingų dokumentų pateikimo elektroniniu būdu per ALIS. 
 

1.2. Dėl Leidimo kirsti mišką ir Pranešimo apie ketinimą kirsti mišką (toliau – pranešimas) 
galiojimo terminų ir jų pratęsimo. 

Pagal esamu Tvarkos pakeitimo projektu siūlomus patikslinimus dėl įgytos teisės kirsti mišką 
galiojimo bei jų pratęsimo terminų, tiesioginė administracinė našta miškų savininkams ir valdytojams 
ir netiesioginė nenukirstą mišką perkančioms ir/ar kertančioms bei biokurą gaminančioms įmonėms 
nežymiai sumažėtų tik ilgalaikėje perspektyvoje, kai nuo 2023 metų pradžios pateikti (VMT 
suderinti) pranešimai apie ketinimus kirsti mišką pradėtų galioti metus laiko nuo jų pateikimo ar 
suderinimo. Tuo tarpu, trumpuoju laikotarpiu – 2022/20223 metų sandūroje, kada reikalingi skubūs 
sprendimai, situacija liks nepakitusi ir nepateisinamai komplikuota. Dėl visiškai dirbtinų biurokratinių 
trikdžių - pratęsinėjamų leidimų kirsti mišką pagrindiniais miško kirtimais ir pateikinėjamų ar 
derinamų iš naujo pranešimų apie ketinimus kirsti mišką tarpiniais miško kirtimais, kai ankstesnių 
metų kirtimai dėl vienokių ar kitokių priežasčių buvo nepradėti ar nepabaigti, kaip ir 2022 metais, 
2023 metų pradžioje mažiausiai 2-3 savaitėms vėl sustos didelė dalis medžiapjūtės darbų 
miškuose, nepaisant to, kad  žiemos metas pats tinkamiausias tokiems darbams vykdyti, o 
medienos ir biokuro rinkose yra susiklosčiusi  labai įtempta situacija. Be to, savininkams gavus (po 
pratęsimo) pranešimus apie ketinimus kirsti mišką tarpiniais kirtimais, reikėtų tikslinti nenukirsto 
miško pirkimo – pardavimo ar miško kirtimo paslaugų sutartis, nes naujiems pranešimams VMT vėl 
būtų suteikti nauji numeriai. Lieka neaišku, dėl kokių priežasčių buvo pakeista anksčiau galiojusi 
gan aiški sistema, kai savininkas tik praneša VMT apie savo ketinimus kirsti mišką tarpinio 
naudojimo kirtimais ir per nustatytą terminą negavęs neigiamo atsakymo, įgyja teisę juos vykdyti. 
Dabar gi, pranešimai apie ketinimus kirsti mišką savo esme ir turiniu buvo padaryti analogiškais 
leidimams kirsti mišką, su visais identiškais leidimų atributais. Siekiant administracinės naštos 
mažinimo ir didžiulio kiekio sutarčių perrašinėjimo, pirmiausiai reiktų atsisakyti privalomų pranešimų 
apie ketinimus kirsti mišką numerių. 

 
Dabar galiojantis ir projekte paliekamas nepakeistas leidimų kirsti mišką galiojimo terminas (iki 

kalendorinių metų pabaigos su galimybe pratęsti dar pusmečiui) ir  siūlomas vienerių metų terminas 
nuo pateikimo ar suderinimo pagal pranešimus apie ketinimus  kirsti mišką  yra akivaizdžiai per 
trumpas. Be to, derėtų terminus suvienodinti su leidimų galiojimo ir pratęsimo tvarka. Gan dažnai 
pasitaiko atvejų, kai dėl rinkos svyravimų, gamtinių kirtimo sąlygų, savivaldybių įvedamų apribojimų 
ar draudimų medieną vežti keliais, kirtimo draudimų ir laiko apribojimų saugomose teritorijose ar 
atskiroms kirtimų rūšims ir kitų faktorių miško kirtimai per vienerius metus nebaigiami ar net 
nepradedami. Tokiais atvejais būtina pratęsti išduotus arba gauti naujus leidimus kirsti mišką ir 
pateikti naujus pranešimus apie ketinimus kirsti mišką. Po to seka nenukirsto miško pirkimo - 
pardavimo ar miško kirtimo paslaugų sutarčių tikslinimas ar naujų sudarymas. Iš esmės tai 
beprasmis darbas, kurio neliktų Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos apraše įteisinant sprendimus, 
seniai taikomus Skandinavijos valstybėse ir kitose Baltijos šalyse. Tokie sprendimai – ilgesnis 
leidimų galiojimo terminas ir kuo paprastesnės ir trumpesnės pateikimo – derinimo procedūros. 

 
Kad racionaliausiai spręsti susidariusias problemas, ženkliau sumažinti administracinę naštą 

medienos rinkos dalyviams ir Valstybinei miškų tarnybai, siūlome nustatyti leidimų kirsti mišką ir 
pranešimų apie ketinimus kirsti mišką galiojimo laiką – 2 metus (24 mėnesius) nuo jų 
išdavimo ar pateikimo. Numatyti, kad tais atvejais, kai kirtimai pagal išduotus leidimus kirsti mišką 
ar pateiktus VMT pranešimus apie ketinimus kirsti mišką yra nepradėti ar nepabaigti, jie 
automatiškai galioja iki kitų metų birželio 30 d. – t.y. tokį terminą, kokiam pagal galiojančią tvarką 
pratęsiami leidimai kirsti mišką. Pratęsimas įsigaliotų automatiškai. Pabaigus kirtimus numatyti 
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galimybę savanoriškai deklaruoti apie jų užbaigimą. Taip pavyks išvengti atskirais atvejais galimų 
problemų dėl naujų kirtimų šliejimo – t. y. praėjusio laiko nuo įvykdytų kirtimų. 

 
Siūlome tikslinti Tvarkos 25, 26 ir 27 punktus sekančiai: 

25. Leidimo galiojimo terminas nustatomas ne ilgesnis trumpesnis kaip iki 
einamųjų sekančių metų gruodžio 31 d. Jeigu miško kirtimai iki nurodytos datos nepradėti 
ir/ar nebaigti, leidimo galiojimas automatiškai pratęsiamas iki sekančių metų birželio 30 
d. iki 6 mėnesių pagal leidimą gavusio juridinio ar fizinio asmens atskirą raštišką prašymą, 
pateikiamą per ALIS arba tiesiogiai ne anksčiau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki 
nustatyto leidime galiojimo termino pabaigos ir ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo 
nustatyto leidime galiojimo termino pabaigos. VMT priima sprendimą dėl leidimo galiojimo 
pratęsimo per Aprašo 11 p. nurodytus terminus. Įvykdęs kirtimus asmuo gali apie tai 
pranešti per ALIS sistemą arba tiesiogiai VMT ir sustabdyti teisę kirsti mišką 
suteikiančio dokumento tolesnį galiojimą. 

26. Kai miško kirtimus numatoma vykdyti ateinančiais metais, leidimai išduodami 
nuo gruodžio 1 d. įrašant jų įsigaliojimo pradžią – kitų metų sausio 1 d., galiojimo terminą – 
ne ilgesnį trumpesnį kaip iki kitų  sekančių metų gruodžio 31 d. 

27. Teisė kirsti mišką, įgyta pateikus pranešimą, galioja 12 24 mėnesiųus  nuo 
pranešimo įregistravimo ALIS, kai pranešimas turi būti derinamas – nuo suderinimo per 
ALIS datos. Įvykdęs kirtimus asmuo gali apie tai pranešti per ALIS sistemą arba 
tiesiogiai VMT ir sustabdyti teisę kirsti mišką suteikiančio dokumento tolesnį 
galiojimą. 

 

2 pastaba. Kad sutrumpinti derinimo laikotarpį labai svarbus pagreitinimas būtų numatyta 

galimybė biržės rėžėjui pateikti derinimą su Kultūros paveldu ar saugomų teritorijų direkcija ir su 
atrėžimo dokumentais pristatyti jų raštišką atsakymą ar derinimo žymą (kad to paties nereikėtų 
antrą kart VMT derinti.  

Tuo tikslu siūlome papildyti Tvarkos 11 punktą: 
11. Sprendimas dėl leidimo išdavimo priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas 

nuo paraiškos leidimui gauti, ir kitų reikalingų dokumentų pateikimo elektroniniu būdu per 

ALIS arba ne vėliau kaip per 20  14 darbo dienų, kai: 

[...] 
11.5. jei nepateiktas (kai to reikia 11.1, 11.3 ir 11.4 punktuose numatytais 

atvejais) miško kirtimo suderinimas atitinkamai su Kultūros paveldo departamentu 
arba saugomos teritorijos direkcija; 

 
3 pastaba. Gerai, kad Tvarkos 14 punkte numatyta galimybė specialistams sukelti paraiškai 

reikalingus duomenis ir dokumentus per ALIS sistemą (su savo prisijungimais), jei miško savininkas 
ar valdytojas tokią teisę jiems ALIS sistemoje suteikia. Manytume, kad reikalauti papildomai dar ir 
„pavediminės sutarties“ nereikėtų - tam pasitarnautų pats teisės suvesti duomenis patvirtinimo 
faktas ALIS sistemoje.  
 
Todėl siūlytume tikslinti Tvarkos 14 punktą:  

14. Teisei kirsti mišką įgyti (Leidimui gauti, pranešimui registruoti ar suderinti) 
reikalingus duomenis ir dokumentus į ALIS gali sukelti miško savininkas, valdytojas ar joų 
įgaliotas ALIS sistemoje asmuo, arba pagal su miško valdytoju sudarytą pavediminę sutartį 
VMT registruotas miškotvarkos projektų autorius, miškininkas ar biržių rėžėjas. 

 

4 pastaba. Siūlytume platesnį valstybės institucijų siūlomus šiuolaikinių IT sistemų ir oficialių 

paslaugų naudojimą (pavyzdžiui, RC Įgaliojimų registru). Todėl siūlome atitinkamai tikslinti Tvarkos 
8 punktą, kad asmenys galėtų sudaryti įgaliojimus ir Registrų centro Įgaliojimų registre: 

8. Leidimas išduodamas, pranešimas registruojamas, derinamas, privataus 
miško savininkui ar savininko įgaliotam asmeniui pagal pateiktą notaro patvirtintą ar notaro 
patvirtinimui prilygintą įgaliojimą arba Registrų centro Įgaliojimų registre igaliojimai.lt 
sudarytą ir registruotą įgaliojimą,, valstybinio miško ar žemės valdytojui arba jo įgaliotam 
asmeniui, miško naudotojui ar jo įgaliotam asmeniui, pateikusiam miško ir miško išteklių 
naudojimo teisę įrodančius dokumentus. Servituto turėtojui ar jo įgaliotam asmeniui leidimas 
išduodamas pateikus teritorijų planavimo dokumentą, kurio sprendiniams įgyvendinti būtinas 
leidimas, ir servituto teisę  (įskaitant teisę kirsti medžius servituto teritorijoje) 

https://igaliojimai.lt/
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patvirtinančius dokumentus. Kai miško savininkas yra juridinis asmuo, įgaliojimą pasirašo 
juridinio asmens vadovas ir įgaliojimas patvirtinamas juridinio asmens antspaudu, jeigu jis 
antspaudą privalo turėti. 

 

5 pastaba. Būtina patikslinti 35 punktą, kad būtų atstatytas galiojęs ankstesnis reguliavimas, 

aiškiai nusakantis kaip elgiamasi (arba išmokama kompensacija, arba leidžiama vykdyti 
suprojektuotą veiklą), kuomet turint galiojantį vidinės miškotvarkos projektą miško valdai keičiama 
miško grupė ar įvyksta kiti pasikeitimai.   

 
Reikalaujame papildyti Tvarkos projekto 35 punktą:  

35. Pakeitus miškų grupę ar įvykus kitų pasikeitimų, dėl kurių miškas vidinės 
miškotvarkos projekte arba leidime nurodytomis sąlygomis negali būti kertamas, privačių 
miškų savininkams, kurių miškuose įvyko pasikeitimai, kompensuojama vadovaujantis 
Kompensacijų privataus miško savininkams už saugomose teritorijose nustatytus veiklos 
apribojimus apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2004 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1578 „Dėl Kompensacijų privataus miško 
savininkams už saugomose teritorijose nustatytus veiklos apribojimus apskaičiavimo ir 
išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  Jei biržės ekonominės vertės sumažėjimo ar 
praradimo negalima kompensuoti šiuo ar kitais įstatymų nustatytais būdais, 
Leidimai kirsti mišką privačių miškų savininkams išduodami ir miškas kertamas 
vadovaujantis miškotvarkos projekto patvirtinimo metu galiojusiais teisės aktais. 

 

 
6 pastaba. Kadangi tiksliai įvardinti planuojamų iškirsti medžių skaičių yra labai sudėtinga, o tuo 

pačiu – tai nesuteikia jokios pridedamosios vertės, o tik pretekstą perteklinei galimai kontrolei. Tad, 
kad  nebūtų preteksto iš kontroliuojančių pareigūnų pusės smulkmeniškai skaičiuoti iškirstų medžių 
skaičių, o ne vertinti po kirtimo likusio miško kokybinius parametrus, siūlome teikiant pranešimą 
arba iš vis nereikalauti įrašyti planuojamų kirsti medžių skaičių, arba- patikslinti reikalavimus, kad tai 
būtų apytikris medžių skaičius. 

 
32. Privataus miško savininkas teikdamas pranešimą nurodo: miško savininko ar 

pretendento fizinio asmens vardą, pavardę ir gimimo metus (asmens identifikavimo 
tikslais) arba juridinio asmens pavadinimą, įmonės kodą ir adresą; žemės sklypo 
kadastrinį numerį ir adresą (rajoną, kaimą); miško kirtimo rūšį, miškų grupę, kvartalo ir 
sklypo numerius, biržės plotą (ha), kirstinų medžių rūšis, planuojamą iškirsti medžių 
skaičių ir apytikrį likvidinį medienos tūrį (ktm) kiekvienai medžių rūšiai. 

 

 
7 pastaba. Būtina numatyti papildomą sąlygą, kad valksmas ar technologinis proskiebis turėtų būti 

leidžiamas įrengti visuose miškuose, nesvarbu ar sklype numatytam kirtimui reikalingas 
leidimas/pranešimas, arba ir kai to nereikia [pavyzdžiui, kertant sausuolius, vėjovartas, valant traką, 
valant miškų ar pamiškių griovius], nes tokiu atveju bet kokioje augavietėje vis tiek atsiras provėžos, 
už kurias AAD entuziastingai paskaičiuos žalą už sunaikintą paklotę. Traktuojama taip, kad važiuoti 
mišku negalima jokia technika, jeigu nėra suprojektuotų ar numatytų kirtimų kuriuose įrengiami 
valksmai. Pasitaiko ir valdų, kuriose kirtimai galimi tik sklype kuris yra valdos vidury, o viskas aplink 
nekertama ir kelio jokio nėra, taigi be įrengto valksmo medienos išvežimas neįmanomas.  

Todėl siūlome papildyti Tvarkos 30 punktą: 
 

30. Kai miško kirtimas ir medienos ištraukimas ribojami, leidime turi būti nurodomi 
apribojimai ir jų galiojimas, pateikiama informacija apie biologinei įvairovei svarbius 
medžius, saugotiną pomiškį, sėklinius medžius, miško kirtimų liekanų sutvarkymą, 
taksacinius sklypus, kuriuose leidžiama įrengti valksmas medienai ištraukti, nurodomi kiti 
reikalavimai. Leidimo ar pranešimo grafoje "ypatingos sąlygos" nurodomi sklypai, 
kuriuose galima įrengti technologinius proskiebius (valksmas) medienai išvežti. 

 

 
8 pastaba. Atvejais, kuomet yra galiojantis vidinis miškotvarkos projektas, siūlome netaikyti 

Tvarkos 22.2. punkto reikalavimo (kadangi miškotvarkos projektas jau yra suderintas su visomis 
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atsakingomis institucijomis ir jame suprojektuoti sprendimai teisiškai galioja visą projekto galiojimo 
laikotarpį). Taipogi pažymime, kad netinkama praktika  formuojasi kuomet miško kirtimas 
planuojamas Buveinių apsaugai svarbioje teritorijoje Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių ir 
rūšių buveinių plotuose. Pastaruoju laiku vos ne 100 proc. iš saugomų teritorijų direkcijų teikiamos 
neigiamos išvados dėl kirtimo, ko pasėkoje VMT neišduoda leidimo kirsti. O apie tokiu atveju 
atsirandančių nuostolių kompensavimą net nenorima girdėti. Turėtų būti atlyginama analogiškai, 
kaip numatyta Tvarkos 35 punkte, arba sudarant su miško savininku apsaugos sutartį, arba- 
išperkant mišką.  
 
Todėl siūlome 22.2. punktą atitinkamai tikslinti:  
 

22.2. Kai nėra galiojančio vidinio miškotvarkos projekto, Aprašo 11.3 – 11.4 
papunkčiuose nustatytais atvejais arba kai miško kirtimas planuojamas Buveinių apsaugai 
svarbioje teritorijoje Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių ir rūšių buveinių 
plotuose, nurodytuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. 
įsakymu Nr. D1-317 „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“ patvirtinto 
Buveinių apsaugai svarbių teritorijų sąrašo prieduose, vietovėje, atitinkančioje gamtinių 
buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus ir įrašytoje į sąrašą, skirtą pateikti 
Europos Komisijai, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 
22 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių 
teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, skirtą pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo“, – iš 
saugomos teritorijos direkcijos, kuri pagal direkcijos nuostatus arba pagal Valstybinės 
saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus priskyrimą atsakinga už 
valstybinius valstybinio draustinio, biosferos poligono ar Europos ekologinio tinklo „Natura 
2000“ teritorijos apsaugą; Jei saugomos teritorijos direkcija teikia neigiamą išvadą, 
dėl ko miškas vidinės miškotvarkos projekte arba Leidime nurodytomis sąlygomis 
negali būti kertamas, privačių miškų savininkams, kurių miškuose pritaikomi šie 
ribojimai, kompensuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 
m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1578 patvirtintu Kompensacijų privataus miško 
savininkams ir valdytojams, kurių valdose steigiama nauja saugoma teritorija, 
keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai 
realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą, 
apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašu. Jei biržės ekonominės vertės 
sumažėjimo ar praradimo negalima kompensuoti šiuo ar kitais įstatymų nustatytais 
būdais, Leidimai kirsti mišką privačių miškų savininkams išduodami ir miškas 
kertamas vadovaujantis galiojančio miškotvarkos projekto patvirtinimo metu 
galiojusiais teisės aktais. 

 
Tikimės, kad į pateiktus siūlymus bus atsižvelgta. Esame pasirengę dalyvauti aptarimuose ir pateikti 
papildomų argumentų dėl kiekvienos pateiktos pastabos ar pasiūlymo. 
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