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DĖL KOMPENSAVIMO UŽ RIBOJIMUS MIŠKŲ ŪKINEI VEIKLAI 

 

Atsižvelgdami į tai, kad LR aplinkos ministerija parengė ir įregistravo Lietuvos 

Respublikos įstatymo dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų projektą, kurio  7 straipsnis 

apribojimų įsigaliojimą sieja su jų tinkamu įregistravimu, 

 

Siūlome Miškų įstatymo 10 straipsnio 3 dalį išdėstyti taip: 

„3. Miško valdytojų, savininkų ir naudotojų teises saugo įstatymai. Pažeistos teisės turi būti 

atkuriamos, o padaryti nuostoliai atlyginami įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Miško 

valdytojų, savininkų ir naudotojų teisės gali būti apribotos įstatymų nustatyta tvarka visuomenės, 

aplinkos bei miško apsaugos interesais. Miško naudojimo apribojimai įsigalioja nuo jų 

įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą dienos.„ 

 

Siūlome projekto 4 straipsnį dėl  papildymu 101 straipsniu  išdėstyti taip: 

4 straipsnis. Įstatymo papildymas 101 straipsniu 

Papildyti įstatymą 101 straipsniu: 

101 straipsnis. Kompensacijos privačių miškų savininkams už nustatytus veiklos apribojimus 

1. Kompensacijos už saugomose teritorijose, taip kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos 

saugomų teritorijų įstatyme, esančiose miško valdose arba ne miškų ūkio paskirties žemės 

sklypuose esančioje miško žemėje nustatytus veiklos apribojimus išmokamos Lietuvos 

Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka. 

2. Už ne saugomose teritorijose esančiose miško valdose arba ne miškų ūkio paskirties žemės 

sklypuose esančioje miško žemėje nustatytus veiklos apribojimus dėl nustatytų veiklos 

apribojimų privačių miškų savininkams pagal šį įstatymą išmokamos vienkartinės arba 

kasmetinės kompensacijos. 

3. Vienkartinės kompensacijos išmokamos privačių miškų savininkams, kurių miško valdose 

arba ne miškų ūkio paskirties žemės sklypuose esančioje miško žemėje po nuosavybės teisių 

įgijimo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą įrašomi apribojimai 

uždraudžiantys pagrindinį miškų naudojimą. Kompensuojamos pajamos, kurios galėjo būti 

gautos pardavus medieną rinkoje, atimant iš jų vidutines medienos ruošos sąnaudas, 

pridedant medienos prieaugio, kuris galėtų  būtų užaugintas miško valdoje po pagrindinio 

miško naudojimo ir miško atkūrimo per 25 metus, vertę. Kompensacija apskaičiuojama 

taikant vidutines medienos rinkos kainas ir vidutines medienos ruošos sąnaudas tais metais, 

kai privataus miško savininkas pateikia prašymą apskaičiuoti ir išmokėti kompensaciją. 

Privataus miško savininkas prašymą dėl kompensacijos gali teikti nuo apribojimų įrašymo į 

Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą dienos, bet ne anksčiau kaip 

tais metais, kai miškas pasiekia pagrindinių kirtimų amžių, taikytą po apribojimo 

nustatymo. Apribojimai taikomi tik jei jie įregistruoti Nekilnojamojo turto kadastrą ir 

Nekilnojamojo turto registre. Jeigu nuosavybės teisės į miško žemę buvo įgytos vėliau, negu 
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Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre buvo nustatyti apribojimai, 

kompensacijos už nustatytus apribojimus nemokamos. 

4. Kasmetinės kompensacijos išmokamos privačių miškų savininkams, kurių miško valdose 

arba ne miškų ūkio paskirties žemės sklypuose esančioje miško žemėje po nuosavybės teisių 

įgijimo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą įrašomi apribojimai 

atidedantys  vėlesniam laikui pagrindinį miško naudojimą arba reikalaujantys dalį kirstinų 

medžių palikti neiškirstų kirtimų atidėjimo laikotarpiui. Kompensuojamos negautos 

pajamos einamaisiais metais, kurios skaičiuojamos nuo negautų pajamų, kurios galėjo būti 

gautos iškirtus kirstinus medžius ir pardavus medieną rinkoje, atimant iš jų vidutines 

medienos ruošos sąnaudas. Negautos pajamos apskaičiuojamos taikant vidutines medienos 

rinkos kainas ir vidutines medienos ruošos sąnaudas tais metais, kai privataus miško 

savininkas pateikia prašymą apskaičiuoti ir išmokėti kompensaciją. Privataus miško 

savininkas prašymą dėl kompensacijos gali teikti nuo apribojimų įrašymo į Nekilnojamojo 

turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą dienos, bet ne anksčiau kaip tais metais, kai 

miškas pasiekia pagrindinių kirtimų amžių, taikytą po apribojimų įrašymo dienos. 

Apribojimai taikomi tik jei jie įregistruoti Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo 

turto registre. Jeigu nuosavybės teisės į miško žemę buvo įgytos vėliau, negu Nekilnojamojo 

turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre buvo nustatyti apribojimai, kompensacijos už 

nustatytus apribojimus nemokamos.  

 

Pažymime, kad šie pasiūlymai labiau orientuoti į apribojimų įsigaliojimą (turi būti 

taikomi nuo jų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą, o ne 

patalpinimą Geoportale). Kompensacijų dydžiai turėtų būti aptariami platesnėje diskusijoje. 

Taip pat atkreipiame LR aplinkos ministerijos dėmesį, kad kompensacijos už 

apribojimus kylančius iš Natura2000 bei kitų ES reikalavimų, taip pat turėtų būti peržiūrėtos. 

 

Su pagarba, 

 

Aidas Pivoriūnas 

 

Direktorius 


