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DĖL MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 4(1) STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 
PROJEKTŲ XIIIP-2599(2) IR XIIIP-2599 
 
Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitetas rytoj numato svarstyti Miškų įstatymo 
Nr. I-671 4(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (Nr. XIIIP-2599(2). 
Privačių miškų savininkų asociacijos (PMSA) nuomone, akivaizdu, kad sklypų paketo siūlymu 
dažnai piktnaudžiaujama, norint gauti besiribojančio žemės savininko atsisakymą. Tai pat 
pritariame Seimo Teisės departamento išsakytoms pastaboms. 
Tuo pačiu norime atkreipti gerbiamų Seimo narių dėmesį į šiuo metu paplitusį galiojančio 
įstatymo nuostatų apėjimą. 2014 m. balandžio 24 d. Miškų įstatymą papildžius 41 straipsniu 
(Pirmumo teisė įsigyti privačią miškų ūkio paskirties žemę, įstatymo Nr. XII-855), miškus 
įgyjantiems asmenims atsirado papildomas barjeras – reikėjo pasiūlyti ją įsigyti besiribojančių 
žemių savininkams arba bendraturčiams. Trumpai, kaip apeinamas šis įstatyminis apribojimas: 

1. Norintis pirkti mišką asmuo susisiekia su parduodamo miško savininku. 
2. Jie, nuėję pas notarą įforminą žemės mainų sutartį. Jos esmė – norintis pirkti mišką asmuo 

mainais į jam priklausančio miško dalį (tarkime 1:100 dalis) gauna parduodančio žemę 
asmens miško dalį (irgi tarkime 1:100 dalį). Taigi, perkantysis asmuo tampa 
bedrasavininku žemės sklypo, kurį ketina pirkti. Tuo pačiu jis įgyja pirmenybės teisę 
(41 straipsnio 1 dalies 2 punktas). 

3. Pasinaudojus pirmenybe, sudaromas sandoris su tik ką naujai “iškeptu” bendrasavininku. 
Tokių sandorių sudaroma daug. Naudą iš jų gauna tik notarai. Akivaizdu, kad esamas 
reglamentavimas dėl pirmenybės teisės įsigyti mišką neveikia. Jis beje, neveiks ir 
patobulinus įstatymą rytoj (2019-07-03) svarstomomis nuostatomis.  

 
Todėl siūlome Aplinkos apsaugos komitete apsvarstyti: 

1) Panaikinti Miškų įstatymo 41 straipsnį, kaip neveikiantį ir apsvarstyti kitas priemones, 
kurios galėtų užtikrinti miško sklypų konsolidaciją. 

2) Nusprendus palikti Miškų įstatymo 41 straipsnyje esančius apribojimus (papildant 
projekte numatytaisiais) – papildyti šį straipsnį formuluotėmis, kurios užkirstų 
galimybę apeiti nustatytuosius apribojimus sudarant žemės mainų sandorius. 
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