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Teisės aktai reglamentuojantys miškų tvarkymą  

• Lietuvos Respublikos miškų įstatymas 

• Lietuvos Respublikos ţemės įstatymas 

• Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai 

• Miško ţemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo 

uţ miško ţemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos 

aprašas 

• Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro nuostatai 

• Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklės  

• Miško kirtimo taisyklės 

• Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų 
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Teisės aktai 

Miškas – ne maţesnis kaip 0,1 hektaro ţemės plotas, 

apaugęs medţiais, kurių skalsumas ne maţesnis kaip 

0,3 ir kurių aukštis natūralioje augavietėje brandos 

amţiuje siekia ne maţiau kaip 5 metrus, ir kita miško 

augalija, taip pat ne maţesnis kaip 0,1 hektaro ţemės 

plotas, kuriame medynas išretėjęs ar dėl ţmonių 

veiklos ar gamtinių veiksnių jame laikinai medţių nėra 

(ţeldintinos miško aikštės, kirtavietės, ţuvę medynai). 

(MĮ 2 str. 8 d.) 
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Teisės aktai 

• Vidinės miškotvarkos projektai – tai miškų ūkio veiklos planai, 

rengiami visoms valstybinių miškų valdytojų ir privačioms miškų 

valdoms arba ne miškų ūkio paskirties ţemės sklype esančiai 

miško ţemei ir skiriami konkrečių tvarkymo priemonių sistemai 

jose nustatyti. (MĮ 14 str. 2 d. 2 p.) 

• Medţių savaiminukais, kurių vidutinis amţius ne maţesnis kaip 

20 metų, apaugusi ne miško ţemė inventorizuojama ir 

įtraukiama į apskaitą kaip miškas Aplinkos ministerijos ir Ţemės 

ūkio ministerijos nustatyta tvarka. (MĮ 13 str. 2 d.) 

• Remiantis valstybinės miškų inventorizacijos duomenimis, 

tvarkoma miškų apskaita ir sudaromas Lietuvos Respublikos 

miškų valstybės kadastras. (MĮ 13 str. 6 d.) 
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Teisės aktai 

• Miško ţemė gali būti paverčiama kitomis naudmenomis tik 

šiame įstatyme nustatytais išimtiniais atvejais: 

• <...> naudingųjų iškasenų eksploatavimo teritorijoms formuoti ir 

naudoti, kai nėra galimybės šių iškasenų eksploatuoti ne miško 

ţemėje savivaldybės teritorijoje arba kai baigiamas eksploatuoti 

pradėtas naudoti telkinys ar jo dalis, dėl kurių yra išduotas 

leidimas naudoti naudingąsias iškasenas. (MĮ 11 str. 1 d. 4 p) 
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1971 m. valstybiniuose miškuose 

inventorizuoti  

1008 durpynai (166 pramoniniai) 

132547 ha plote 
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Uţpelkių girininkija 
1991 m. inventorizacija 
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Gamtotvarkos plano tam tikruose plotuose numatyti uţdaviniai „atkurti 

hidrologinį reţimą Amalvos pelkėje“ ir „atstatyto vandens lygio 

teritorijoje atkurti Europos Bendrijos svarbos miško ir pelkių 

buveines“. Siekiant atkurti hidrologinį reţimą dalyje teritorijos reikės 

iškirsti augančius miškus. Iškirstų miškų teritorija bus uţlieta vandeniu 

ir pasikeis faktinės ţemės naudmenos. Todėl teisėtai įgyvendinti 

Gamtotvarkos planą būtų galima tik esančią miško ţemę pavertus 

kitomis naudmenomis. Šiuo metu teisėtai atlikti miško ţemės 

pavertimo kitomis naudmenomis procedūras dėl aplinkosauginių 

poreikių nėra sudarytos teisinės sąlygos, todėl yra parengtas Miškų 

įstatymo Nr. I-671 2, 5, 9, 10, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo 

projektas (toliau – Įstatymo projektas), kuriame siekiant uţtikrinti 

Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių išsaugojimą, numatyta 

papildyti Miškų įstatymo 11 straipsnio 1 dalį 10 punktu, nustatant, kad 

miško ţemę galima paversti kitomis naudmenomis, atkuriant Europos 

Bendrijos svarbos natūralias buveines ir Europos Bendrijos svarbos 

rūšių buveines, kai tai yra numatyta saugomų teritorijų specialiojo 

teritorijų planavimo dokumentuose. Taip pat Įstatymo projekte siūloma 

netaikyti kompensacijos uţ paverčiamą miško ţemę kitomis 

naudmenomis, kuri bus naudojama uţtikrinti Europos Bendrijos 

svarbos natūralių buveinių išsaugojimą. 
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ  
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