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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 1, 2, 3, 4, 11, 15 
STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 102  IR 151 STRAIPSNIAIS IR 
ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU ĮSTATYMO PROJEKTO NR. 19-8561  

 
Privačių miškų savininkų asociacija (toliau – PMSA) susipažino su LR aplinkos ministerijos 

parengtu ir 2019 m. liepos 10 d. registruotu Miškų įstatymo Nr. I-671 1, 2, 3, 4, 11, 15 straipsnių 
pakeitimo, įstatymo papildymo 102 ir  151 straipsniais ir įstatymo papildymo priedu įstatymo 
projektu Nr. 19-8561 (toliau – Projektas). 

Projekto 3 straipsnyje nurodoma, kad III – IV grupėse bus mažinami plynųjų kirtimų plotai, 
kai plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržės plotas negali būti didesnis kaip 3 hektarai, o 
regioniniuose parkuose ir draustiniuose – ne didesnis kaip 1 hektaras. <...> Atvejinių pagrindinių 
miško kirtimų biržės plotas valstybiniuose parkuose ir draustiniuose negali būti didesnis kaip 3 
hektarai. 

Projekto 3 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatyta, kad biržės plotas negali būti didesnis kaip 
8 hektarai. Primename, kad PMSA neprieštarautų ir 8 ha biržės ploto sumažinimui, kuris Projekte 
paliekamas, kaip maksimalus ir būtent dėl šio punkto kyla daugiausia diskusijų viešoje erdvėje. 

Tačiau, atkreipiame dėmesį, kad plynųjų kirtimų biržių plotai, pagal galiojantį įstatymą, yra 
numatyti parengtuose, patvirtintuose ir šiuo metu galiojančiuose miškotvarkos projektuose. Šių 
miškotvarkos projektų parengimas tiek iš privačių miškų savininkų, tiek iš VĮ „Valstybinių miškų 
urėdija“ pareikalavo  nemažų finansinių išteklių. Priėmus tokį Projektą, privačių miškų savininkų, 
kaip ir VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ miškotvarkos projektai turėtų būti keičiami. Manome, kad 
tai būtų nepagrįstai didelė našta. 

Todėl siūlome Projekte numatyti pereinamąjį laikotarpį, papildyti Projektą formuluote, kad 
sumažinti kirtimų biržių plotai privalomi rengiant naujus miškotvarkos projektus, o kirtimai pagal 
iki įstatymo įsigaliojimo parengtus miškotvarkos projektus būtų leidžiami, jei juose suprojektuoti 
ir patvirtinti biržių plotai neviršija iki šio įstatymo priėmimo nustatytų maksimalių biržių plotų.  

Atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos parengtą Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą 
Nr. XIII-2166, priimtą 2019 m. birželio 6 d., įsigaliosiantį 2020 m. sausio 1 d., kurio 10 straipsnis 
apribojimų įsigaliojimą sieja su jų tinkamu įregistravimu:   

10 straipsnis. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo pradžia.  

1. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos žemės sklypui (jo daliai), naujai suformuotam 
pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus ir (ar) žemės valdos projektus (teritorijose, 
kuriose iki teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų patvirtinimo nebuvo 



suformuoti žemės sklypai), taikomos nuo nustatytų šiame įstatyme nurodytų teritorijų įrašymo į 
Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą dienos.  

2. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos Nekilnojamojo turto registre įregistruotam žemės 
sklypui (jo daliai) taikomos nuo žymos apie nustatytas šiame įstatyme nurodytas teritorijas žemės 
sklypo registro įraše padarymo dienos, 

siekdami suvienodinti Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme ir Miškų įstatyme numatytų 
apribojimų įsigaliojimą, kad būtų išvengta teisinio neaiškumo, siūlome taisyti Miškų įstatymo 10 
straipsnio 3 dalį ir ją 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.“ 

Taip pat Siūlome projekto 4 straipsnį dėl papildymo 102 straipsniu išdėstyti taip:  
4 straipsnis. Įstatymo papildymas 102 straipsniu 

Papildyti įstatymą 102 straipsniu: 
102 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 brandžių medynų kirtimus. Kompensuojamos pajamos, kurios galėjo būti 
gautos pardavus medieną rinkoje, atimant iš jų vidutines medienos ruošos sąnaudas, 
pridedant medienos prieaugio, kuris galėtų būti užaugintas miško valdoje po brandžių 
medynų iškirtimo 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 apribojimų 
nustatymo ir įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą. 
Apribojimai taikomi tik jei jie įregistruoti Nekilnojamojo turto kadastre 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.  
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 brandžių medynų kirtimus 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 nustatymo ir įrašymo į 
Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą. Apribojimai taikomi tik jei 
jie įregistruoti Nekilnojamojo turto kadastre 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.  

Atkreipiame LR aplinkos ministerijos dėmesį, kad šiuo metu kompensacijų už nustatytus 
apribojimus apskaičiavimą ir išmokėjimą, reglamentuoja 3 teisės aktai: 

1. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas; 
2. Lietuvos Respublikos Miškų įstatymas; 

3. Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. 
Manome, kad būtų tikslinga kompensacijų tvarką nustatyti viename teisės akte. 

 
 
Su pagarba, 
 
Aidas Pivoriūnas 
 
Direktorius 


