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Danui Augučiui, aplinkos viceministrui  Į  2022-11-21 viešas konsultacijas 

 

PASIŪLYMAI DĖL VIDINIŲ MIŠKOTVARKOS PROJEKTŲ RENGIMO IR 

DERINIMO TVARKOS PAKEITIMŲ PROJEKTO  

 

Susipažinome su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos parengtais ir paskelbtais Seimo 

kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS Nr.  22-15765) pakeitimais, skirtais tobulinti 

vidinių miškotvarkos projektų rengimo ir derinimo tvarką. Pakeitimus sudaro  dviejų teisės aktų 

pakeitimai: 

 

1) Nr. 22-15758 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymo 

Nr. D1-499 Dėl Miškų inventorizacijos ir ūkinių priemonių projektavimo darbų kokybės 

vertinimo metodikos patvirtinimo pakeitimo projekto" 

(http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1676827) [Toliau tekste- Vertinimo 

metodika] 

2) Nr. 22-15765 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 

D1-406 Dėl Miškų tvarkymo schemų ir Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių 

patvirtinimo pakeitimo projekto" 

(http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1676835) [Toliau tekste- Projektų 

rengimo taisyklės] 

 

Teikiame šias pastabas bei pasiūlymus: 

 

I. Dėl vidinių miškotvarkos projektų rengimo taisyklių: 
 

1.1. Siūlome tikslinti keičiamą 5 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„5. Rengėjas duomenis, reikalingus projekto rengimui, turi teisę gauti iš Lietuvos Respublikos 

miškų valstybės kadastro (toliau – kadastras), Nekilnojamojo turto registro, Kultūros vertybių 

registro, Saugomų teritorijų valstybės kadastro, Saugomų rūšių informacinės sistemos, Valstybinės 

miškų tarnybos (projekto rengėjui paprašius, Valstybinė miškų tarnyba per Asmenų prašymų ir 

skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų ir 

skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, nustatytus terminus 

pateikia tekstinius ir kartografinius duomenis apie gretimose valdose suprojektuotas ūkines 

priemones pagrindinio naudojimo kirtimų biržes, kurioms, pagal Miškų kirtimo taisykles, 

taikomi ploto, pločio ir šliejimo laiko apribojimai. Tokie patys duomenys pateikiami ir tuo 

atveju, kai leidimai miškui kirsti išduoti taikant Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo 

nuostatų 13-ame punkte numatytas išimtis.“ 

 

Paaiškinimai: - Reikia numatyti pateikti tiek tekstinius, tiek būtinai-  ir kartografinius duomenis. 

- Derėtų aiškiau apsibrėžti- apie kokias ūkines priemones teikiami duomenys. Kai 

kalbama apie ūkines priemones neišskiriant konkrečių, susidaro tokia situacija, kad 

VMT turėtų pateikti vos ne visą kaimyninės valdos Vidinės miškotvarkos projektą, 

kas, manytume, yra perteklinis dalykas. Projektavimui pakanka mūsų detalizuotos 
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informacijos. Mąstant kiek plačiau, tokie duomenys galėtų būti prieinami per viešą 

registrą. Sutaupytų VMT darbo laiko, teigiamai atsilieptų korupcijos prevencijos 

klausimais ir gerintų visuomenės informavimą apie ūkines veiklas miškuose 

 

1.2. Siūlome tikslinti – kaip, kokiu būdu bus reikalaujama projekto rengėjo įgyvendinti papildomą 

14.9 papunktį: 

„14.9. kultūros paveldo objektų, jų teritorijų ir vietovių apsaugos, naudojimo ir tvarkymo 

reikalavimai (kai taikomos su kultūros paveldo apsauga susijusios specialiosios naudojimo sąlygos); 

saugomų teritorijų į kurias patenka žemės sklypas, apsaugos reikalavimai, kuriuos Valstybinei miškų 

tarnybai pateikia derinančios institucijos.“. 

Paaiškinimas: juk 14.9 punkte kalba eina apie projekto turinį. Projektą sukomplektuoja (pilnu 

turiniu) ir teikia į VMT tvirtinimui projekto rengėjas. Kokiu būdu minimus 

reikalavimus rengėjas turėtų gauti prieš sukomplektuojant projektą, neaišku, nes VMT 

juos gauna jau projekto derinimo metu. 

 

1.3. Siūlome tikslinti 10 punktą ir jį išdėstyti taip: 

 

10. Vidinės miškotvarkos projektai privačių miškų valdoms ar ne miškų ūkio paskirties 

žemės sklype esančiai miško žemei galioja dešimt metų, tačiau miško valdytojo, miško valdytojų 

grupės arba jų įgaliotų asmenų pagal notaro patvirtintą ar notaro patvirtinimui prilygintą įgaliojimą 

arba, jei žemės sklypą valdo keli bendraturčiai bendros nuosavybės teise, raštišku visų bendraturčių 

sutikimu atstovaujant vienam bendraturčiui (toliau – užsakovas) pageidavimu, vidinės miškotvarkos 

projektai mažesnėms kaip 10 hektarų privačių miškų valdoms ar ne miškų ūkio paskirties žemės 

sklype esančiai miško žemei gali būti rengiami dvidešimčiai metų. Valstybinė miškų tarnyba, gavusi 

miško valdytojo, miško valdytojų grupės arba jų įgaliotų asmenų pagal notaro patvirtintą ar notaro 

patvirtinimui prilygintą įgaliojimą, arba vieno iš bendraturčių, atstovaujančio kitiems bendraturčiams 

raštišku jų sutikimu, motyvuotą prašymą, pratęsia galiojančio vidinės miškotvarkos projekto 

galiojimą iki penkerių metų, jeigu yra suprojektuotų, bet neįvykdytų ūkinių priemonių. Valstybinė 

miškų tarnyba apie priimtą sprendimą informuoja Valstybinės miškų tarnybos interneto svetainėje 

arba rengėjo pageidavimu raštu. 

 

1.4. Siūlome pateikti  12 punkte naudojamos sąvokos „valdų grupė“ išaiškinimą, kadangi yra 

neapibrėžtumas dėl OPTINA taikymo stambiems miško savininkams. 

 

1.5. Siūlome tikslinti 29 punktą ir jį išdėstyti taip: 

29. Pagrindas privačių miškų vidinės miškotvarkos projektui rengti yra užsakovo rašytinė 

sutartis su rengėju (išskyrus atvejus, kai miško valdytojas ar jo įgaliotas asmuo ir miškotvarkos 

projekto rengėjas yra tas pats asmuo).  

Paaiškinimas: tai aktualu, kai miško savininkas/valdytojas yra juridinis asmuo. 

 

1.6. Siūlome tikslinti 30 punktą ir jį išdėstyti taip: 

30. Jei atlikus valstybinę miškų inventorizaciją nebuvo vykdomi pagrindiniai miško 

kirtimai ar miškų nesudarkė stichiniai veiksniai, šie duomenys gali būti naudojami rengiant 

vidinės miškotvarkos projektą. Kitais atvejais arba užsakovo pageidavimu rengėjas atlieka 

naują miškų inventorizaciją privačios miško valdos ar ne miškų ūkio paskirties žemės sklype 

esančios miško žemės ribose. Atlikus miškų inventorizaciją ir surinkus naujos informacijos apie 

saugomų rūšių augavietes ir radavietes, šie duomenys turi būti pateikti į Saugomų rūšių informacinę 

sistemą.  

Paaiškinimas: atkreipiame dėmesį, kad sklypinė miškų inventorizacija privačiuose miškuose 

neatliekama nuo, berods, 2019-ų. Kai kur duomenys visiškai pasenę. Todėl tokia, net ir 

teorinė galimybė, ją panaudoti yra beprasmiška. 

 

1.7. Siūlome tikslinti 31 punktą ir jį išdėstyti taip: 

31. Privačių miškų vidinės miškotvarkos projektus tvirtina, registruoja, pripažįsta 

negaliojančiais, priima sprendimus dėl galiojimo pratęsimo Valstybinė miškų tarnyba. Patvirtinus 
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vidinės miškotvarkos projektą miškų rengėjo atliktos inventorizacijos duomenys įregistruojami 

kadastre. Jeigu kadastro atnaujinimas būtinas miškotvarkos projekto tvirtinimui 

(suprojektuotos ūkinės priemonės ne miško žemėje, jaunuolynų ugdymas mišku apaugančiuose 

plotuose pvz.) atliktos inventorizacijos duomenys įregistruojami prieš. 

 

1.8. Siūlome tikslinti 32 punktą, papildyti 321 punktu ir juos išdėstyti taip: 

 

32. Privačių miškų vidinės miškotvarkos projektas jį derinančioms ir tvirtinančiai 

institucijoms teikiamas elektronine forma. Elektronine forma teikiamas privačių miškų vidinės 

miškotvarkos projektas turi būti pasirašytas rengėjo kvalifikuotu elektroniniu parašu vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo 

paslaugų įstatymu. Valstybinė miškų tarnyba nustato privačių miškų vidinės miškotvarkos 

projekto duomenų elektroninę formą. 

321. Prieš pateikiant vidinės miškotvarkos projektą Valstybinei miškų tarnybai, 
 rengėjas gali suderinti privačių miškų vidinės miškotvarkos projektą su savivaldybe, kai 

vidinės miškotvarkos projektas rengiamas savivaldybių įsteigtose saugomose teritorijose, arba 

su saugomos teritorijos direkcija, kai rengiami valdoms, esančioms saugomų teritorijų 

direkcijų administruojamose saugomose teritorijose ir joms nustatytose buferinės apsaugos 

zonose, ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose, priskirtose saugomų teritorijų 

direkcijoms Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 

įsakymu. Kai vidinės miškotvarkos projektai rengiami valdoms patenkančioms kultūros 

paveldo  objektus ar jų apsaugos zonas,  rengėjas gali suderinti privačių miškų vidinės 

miškotvarkos projektą suderinti su institucija atsakinga už kultūros paveldo apsaugą. 

Derinančios institucijos sprendimą turi priimti per Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo 

viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 

m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo 

administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, nustatytus terminus. Derinančioji institucija, 

pritarusi pateikto vidinės miškotvarkos projekto sprendiniams, prideda išvadą, ją pasirašo 

kvalifikuotu elektroniniu parašu, ir išsiunčia projekto rengėjui. 

 

Paaiškinimas: siūlomi patikslinimai leistų projektų autoriams patiems derinti parengtus vidinės 

miškotvarkos projektus su saugomų teritorijų direkcijomis ar institucijomis, 

atsakingomis už kultūros paveldo apsaugą. Nemža dalis projektų autorių neprieštarautų 

ir net pageidautų su šiomis institucijomis bendrauti tiesiogiai, atsižvelgti į jų pastabas ir 

pasiūlymus ir greičiau atlikti projekto pataisymus. Suderintas  projektas būtų 

siunčiamas į VMT taksacinių rodiklių nustatymo ir suprojektuotų ūkinių priemonių 

teisingumo patikrinimui. Manytume, kad tokiu būdu pateikiamų projektų tvirtinimo 

procesas tikrai sutrumpėtų.  

O tų projektų rengėjų, kurie nenorėtų pasinaudoti 321 punkte siūloma 

galimybe, teikiami VMT projektai būtų derinami įprasta tvarka, kuomet VMT 

užklausia saugomų teritorijų direkcijų ar kultūros paveldo apsaugos institucijų dėl 

projekto sprendinių. 

 

1.9. Siūlome tikslinti 33 punktą ir jį išdėstyti taip: 

33. Valstybinė miškų tarnyba per 20 darbo dienų nuo projekto gavimo dienos priima 

sprendimą dėl privačių miškų vidinės miškotvarkos projekto tvirtinimo arba atsisako jį tvirtinti, 

nurodydama motyvus. Apie priimtą sprendimą rengėjas informuojamas Valstybinės miškų 

tarnybos interneto svetainėje arba rengėjo pageidavimu raštu. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį 

terminą sprendimas negali būti priimtas, Valstybinė miškų tarnyba šį terminą gali pratęsti ne 

ilgiau kaip 10 darbo dienų. Rengėjui apie tokį termino pratęsimą per 3 darbo dienas nuo 

sprendimo pratęsti terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo 

priežastys. Pateikus pataisytą privačių miškų vidinės miškotvarkos projektą sprendimo priėmimo 

terminas skaičiuojamas iš naujo. Prieš priimdama sprendimą dėl privačių miškų vidinės 

miškotvarkos tvirtinimo Valstybinė miškų tarnyba privalo kreiptis (išskyrus 321 punkte numatytus 
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atvejus, kai derinančiųjų institucijų išvados ne senesnės kaip 6 mėnesiai)  ir gauti teigiamas arba 

motyvuotas neigiamas išvadas iš: 

 

Paaiškinimas: visokių ir visur situacijų pasitaiko. VMT nėra išimtis, todėl neženklus (10 d. d.) 

sprendimo atidėjimas tikrai galėtų būti. Bet svarbu, kad projekto rengėjas apie tai būtų 

informuojamas, o ne gautų pats ieškoti – teirautis kas vyksta. Ir tuo atveju, kai projekto rengėjas 

pagal 321 punkte numatytus atvejus pateikia suderinimus, derinančiųjų institucijų išvados turi būti 

aktualios- ne senesnės kaip 6 mėnesiai. 

 

 

1.10. Siūlome tikslinti 35 punktą  ir jį išdėstyti taip: 

„35. Pateikti tvirtinti vidinės miškotvarkos projektai atrenkami patikrai vietoje, vadovaujantis 

Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus patvirtintais rizikos vertinimo kriterijais. Atrinktų tikrinti 

vietoje vidinės miškotvarkos projektų sklypinė miškų inventorizacija tikrinama, vadovaujantis Miškų 

inventorizacijos ir ūkinių priemonių projektavimo darbų kokybės vertinimo metodika, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-499 „Dėl Miškų 

inventorizacijos ir ūkinių priemonių projektavimo darbų kokybės vertinimo metodikos patvirtinimo“ 

ir Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija, tvirtinama Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 

įsakymu.“ Apie priimtą sprendimą atlikti sklypinės miškų inventorizacijos tikrinimą skelbiama 

Valstybinės miškų tarnybos interneto svetainėje.  

Paaiškinimas: prevenciškai yra svarbu viešinti, kad išvengti atskirų projektų rengėjų 

protegavimo arba diskriminacijos. 

 

1.11. Siūlome tikslinti 39 punktą  ir jį išdėstyti taip: 

 

39. Jei Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos vykdydamas visų 

nuosavybės formų miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolę nustato, kad 

patvirtinti ir užregistruoti vidinės miškotvarkos projektai neatitinka miškų ūkinę veiklą 

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, išskyrus atvejus kai po projekto patvirtinimo 

pasikeitė ūkinių priemonių vykdymą ir projektavimą reglamentuojantys teisės aktai, ne vėliau 

kaip per 5 darbo dienas informaciją pateikia Valstybinei miškų tarnybai, kuri ne vėliau kaip per 10 

darbo dienų įvertina minėtą informaciją ir priima sprendimą dėl projekto pripažinimo negaliojančiu 

ir raštu informuoja apie tai miško savininką ar valdytoją. 

Paaiškinimas: jei po projekto patvirtinimo pasikeitė ūkinių priemonių vykdymą ir 

projektavimą reglamentuojantys teisės aktai, tokiu atveju taikytinas projekto keitimas- 

jei išmokamos kompensacijos už naujai įvestus ūkinės veiklos apribojimus arba 

paliekamas galioti pagal tuo metu galiojusius reikalavimus patvirtintas projektas. Apie 

sprendimus būtina informuoti savininką ar valdytoją. 

 

1.12. Siūlome tikslinti 40.12 punktą  ir jį išdėstyti taip: 

 

40.12. pasikeitus ūkininkavimo režimui dėl saugomos rūšies augavietės ar radavietės, 

įregistruotos ar išregistruotos iš Saugomų rūšių informacinėsje sistemosje, vadovaujantis Saugomų 

rūšių informacinės sistemos duomenų teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-562 „Dėl Saugomų rūšių 

informacinės sistemos duomenų teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka 

 

1.13. Siūlome tikslinti 46 punktą  ir jį išdėstyti taip: 

 

46. Naujas vidinės miškotvarkos projektas tai pačiai miško valdai ar valdoms rengiamas 

pasibaigus projekto galiojimo terminui arba pripažinus negaliojančiu.  

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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ORIGINALAS PAŠTU 

NEBUS SIUNČIAMAS 

 

 

II. Dėl projektų vertinimo metodikos 

 

Keičiamai Miškų inventorizacijos ir ūkinių priemonių projektavimo darbų kokybės vertinimo 

metodikai teikiame šias pastabas ir pasiūlymus: 

 

2.1. Siūlome keisti bei tikslinti dalies IV. PRIVAČIŲ MIŠKŲ INVENTORIZACIJOS IR VIDINĖS 

MIŠKOTVARKOS PROJEKTŲ PROJEKTAVIMO KONTROLĖ 28 punktą  ir jį išdėstyti taip: 

„28. Pateiktų tvirtinti ir, vadovaujantis Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus patvirtintais 

rizikos vertinimo kriterijais atrinktų patikrai vietoje, vidinės miškotvarkos projektų privačioms 

miškų valdoms arba ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančiai miško žemei projektuojamų 

miško kirtimų taksaciniai rodikliai tikrinami vietoje vadovaujantis Valstybinės miškų tarnybos 

direktoriaus patvirtintais rizikos vertinimo kriterijais. miško inventorizacijos ir ūkinių priemonių 

projektavimo kokybė tikrinama medynuose, kuriuose projektuojami miško kirtimai. Tikrinimo 

rezultatai įforminami užpildant lyginamąjį žiniaraštį (2 priedas). Patvirtintų ir užregistruotų vidinės 

miškotvarkos projektų miško inventorizacijos ir ūkinių priemonių projektavimo kokybės 

tikrinama tikrinimo rezultatai įforminami užpildant lyginamąjį žiniaraštį (2 priedas) ir 

patikrinimo aktą (3 priedas).“ 

Paaiškinimas: vadovaujantis Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus patvirtintais rizikos vertinimo 

kriterijais atrenkami patikrai vietoje projektai, kaip numato rengimo ir tvirtinimo 

taisyklės, o ne tikrinama sklypinė inventorizacija. Todėl siūlome naują 28 p. redakciją. 

 

2.2. Siūlome atsisakyti 29 punkto: 

29.Tikrinant privačių miško valdų vidinės miškotvarkos projektus, parengtus 

vadovaujantis valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos duomenimis, kontrolės metu 

užpildomas tik Ūkinių priemonių projektavimo darbų patikrinimo aktas (3 priedas).  

Paaiškinimas: Kadangi siūlome apskritai atsisakyti galimybės remtis valstybine sklypine 

inventorizacija (jei ji nebus aktualizuota, nes dabar paskutiniai darbai vykdyti ~2019 

metus),  29 punktas netenka prasmės. 

 

2.3. Siūlome tikslinti 32.2. punktą  ir jį išdėstyti taip: 

32.2. projektas gali būti vertinamas gerai, jei ūkinės priemonės neteisingai suprojektuotos 

mažesniame plote už nurodytą 32.1 papunktyje, ir taksacinių rodiklių nustatymo nukrypimai 

neviršija nustatytų matavimo paklaidų dydžio (1B, C priedai). 

Paaiškinimas: patikslinimais siekiame tikslumo. 

 

2.4. Siūlome tikslinti 34 punktą  ir jį išdėstyti taip: 

34. Už nustatytus miškotvarkos projektų rengimo, derinimo ir tvirtinimo reikalavimų 

pažeidimus projektų rengėjas, Valstybinė miškų tarnyba bei projektus derinančios organizacijos 

atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 271 straipsnio 2 ir 5 dalyjese 

nustatyta tvarka. 

 

 

Pagarbiai,  

 

 

dr. Algis Gaižutis, LMSA Valdybos pirmininkas  

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija (LMSA) 

A. Juozapavičiaus g. 9,  09311 Vilnius 

Tel./fax. +370 5 2767590; mob. +370 687 95113 

Lobistinės organizacijos pažymėjimo Nr. LOB-JA-2021-0064 


