Administracinės naštos ūkio subjektams
nustatymo metodikos
2 priedas
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 706
redakcija)
(Administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaitos forma)
___________________Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija__________________________
(institucijos pavadinimas)

ADMINISTRACINĖS NAŠTOS ŪKIO SUBJEKTAMS APSKAIČIAVIMO ATASKAITA
2021-10-21_ Nr.________
(data)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos
Vykdymo
Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos
Laikas
Vidinis Pridėtinės Išorinis veiksmo
aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 3D- (valandomis) tarifas išlaidos tarifas atlikimo
dažnis
130/D1-144 „Dėl miško įveisimo ne miško žemėje“
pakeitimo“ projektas

Ūkio
subjektų
skaičius

Kiekio
kintamasis

Administracinė našta
ūkio subjektams

eil. tiriamas straipsnis (-iai),
tikslinė
ANvv = (Cv x P x Tv +
vykdymo veiksmas
kilmė
Tv
Ti
Cv
P
Ci
F
L
Q (F x L)
Nr.
punktas (-ai)
grupė
Ci x Ti) x Q
1. Numatomų keisti ir (ar) naikinti galiojančių informacinių įpareigojimų sukeliama administracinė našta (skaičiuojant galiojančių teisės aktų, nustatančių informacinius įpareigojimus,
sukeliamą administracinę naštą ūkio subjektams, kai teisės aktai nekeičiami, pildomas tik 1 punktas)
1.1. Informacinis
įpareigojimas A

2
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos
Vykdymo
Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos
Laikas
Vidinis Pridėtinės Išorinis veiksmo
aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 3D- (valandomis) tarifas išlaidos tarifas atlikimo
dažnis
130/D1-144 „Dėl miško įveisimo ne miško žemėje“
pakeitimo“ projektas
eil.
Nr.
A1

tiriamas straipsnis (-iai),
punktas (-ai)
„4. Miškai įveisiami
pagal (...), kituose žemės
plotuose – parengus
kaimo
plėtros
žemėtvarkos projektus
miškui įveisti ne miško
žemėje.“

tikslinė
grupė
Būtinybė rengti kaimo Žemės
plėtros žemėtvarkos
savinin
projektą bet kokio
kas*
dydžio plote veisiant
mišką, kai žemės
našumas – didesnis
kaip 32 balai (mažiau
palankiose ūkininkauti
vietovėse – 39 balai) ir
(ar) žemė yra
melioruota
vykdymo veiksmas

kilmė
LR
teisės
aktai

Tv
1

Ti
1

Cv
-**

P
-

Ci
1000*** 1
Eur

F

Ūkio
subjektų
skaičius

Kiekio
kintamasis

L

Q (F x L)

120****

120

Administracinė našta
ūkio subjektams

ANvv = (Cv x P x Tv +
Ci x Ti) x Q
120 000

ANtaG = 120 000 Eur
2. Teisės akto projekto galima sukelti administracinė našta
2.1. Informacinis
įpareigojimas A
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Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos
Vykdymo
Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos
Laikas
Vidinis Pridėtinės Išorinis veiksmo
aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 3D- (valandomis) tarifas išlaidos tarifas atlikimo
dažnis
130/D1-144 „Dėl miško įveisimo ne miško žemėje“
pakeitimo“ projektas
eil.
Nr.
A1

tiriamas straipsnis (-iai),
punktas (-ai)
„5. Privačios žemės
savininkas
(...),
ketinantis ne miško
žemėje įveisti mišką,
Nacionalinės
žemės
tarnybos prie Žemės
ūkio
ministerijos
teritoriniam padaliniui
pateikia Aprašo 1 priede
nurodytos
formos
prašymą
(...)
kai
planuojamo
įveisti
miško plotas – didesnis
kaip 10 ha, prie prašymo
prideda kaimo plėtros
žemėtvarkos
projektą
miškui įveisti ne miško
žemėje.“

tikslinė
grupė
Panaikinama būtinybė Žemės
rengti kaimo plėtros
savinin
žemėtvarkos projektus kas
atsižvelgiant į žemės
našumą ir melioracijos
būklę, nepriklausomai
nuo ploto, kuriame bus
veisiamas miškas.
Projekte nustatoma
būtinybė rengti kaimo
plėtros projektus,
atsižvelgiant ne į
žemės našumą ir
melioracijos būklę, o į
veisiamo miško plotą, kai plotas, kuriame
planuojama veisti
mišką, didesnis kaip 10
ha.*****
vykdymo veiksmas

kilmė
LR
teisės
aktai

Tv
1

Ti
0

Cv
0

P
0

Ci
1000
Eur

Ūkio
subjektų
skaičius

Kiekio
kintamasis

L

Q (F x L)

F
1

10

10

Administracinė našta
ūkio subjektams

ANvv = (Cv x P x Tv +
Ci x Ti) x Q
10 000 Eur

ANiį = 10 000 Eur
Teisės akto projekto sukeliamas numatomas administracinės naštos pokytis (Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais)
ANP = ANtaN - ANtaG Pastaba. Neigiamas skirtumas rašomas skliaustuose.

(-110 000 Eur)

* Taikoma visiems žemės savininkams (fiziniams ir juridiniams asmenims, išskyrus valstybinių miškų valdytojus), kurie veisia mišką jiems priklausančioje nuosavybės teise žemėje
ir norėdami gauti leidimą miškui veisti derlingoje žemėje, privalo rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektus miškui veisti, nepriklausomai nuo to, ar jie užsiima miškų ūkio veikla,
ar vysto kitą veiklą. Statistikos, kiek tarp jų yra ūkio subjektų, Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai padaliniai ir kitos institucijos nerenka.
** Vidinis tarifas nenumatomas, nes žemės savininkas bet kuriuo atveju kaimo plėtros žemėtvarkos projekto miškui įveisti rengimo paslaugą privalo pirkti iš asmenų, turinčių teisę
šiuos projektus rengti.
*** Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos duomenimis, 2018 m. dėl leidimų miškui veisti ne miško žemėje kreipėsi 637 žemės savininkai, 2019 m. – 650, 2020
m. – 275, todėl vidutinis besikreipusiųjų skaičius per pastaruosius metus – vidutiniškai kasmet 521 žemės savininkas. Dėl reikalavimo rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektus
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miškui veisti ir su tuo susijusių finansinių išlaidų, daugelis besikreipiančiųjų šios procedūros net nepradėdavo. Tikslios statistikos nėra, tačiau ne mažiau kaip ketvirtadalio ar
trečdalio iš jų žemės našumas viršija 32 ar 39 (mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse), todėl jiems būtina rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektus miškui veisti. Sąlyginai tokių
žemės savininkų skaičius lentelėje nurodytas 120, bet gali būti ir daugiau. Tačiau informacijos, kiek iš jų yra ūkio subjektų, statistikos nėra.
**** Išnagrinėjus internete pateiktą informaciją ir telefonu apklausus vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų – kaimo plėtros žemėtvarkos projektų miškui
veisti rengimo kainas, nurodoma, kad vienų šios paslaugos tiekėjų kaina – nuo 600 Eur, kitų – nuo 900 Eur ir priklauso nuo sklypo dydžio, situacijos sudėtingumo (saugomos
teritorijos, melioracijos sistemos ir pan., ar reikalinga atranką veisiamo miško poveikio aplinkai, reikšmingumo tyrimus Natura 2000 teritorijoms ir kt.), todėl darytina išvada, kad
vidutinė šio projekto parengimo kaina – apie 1000 Eur.
***** Remiantis pastarųjų 2018-2020 ir ankstesnių metų Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pateiktais duomenimis (pareiškėjų skaičius ir įveisto miško
plotas), vidutinis veisiamo miško plotas 3-4 ha. Manytina, kad žemės savininkai, kurie priėmus teisės akto projektą, privalėtų rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, t. y. veistų
mišką didesniame kaip 10 ha plote, sudarytų ne daugiau kaip 1 ar 2 proc. nuo visų norinčių veisti mišką, t. y. maždaug 10 stambiųjų žemės savininkų.

Ataskaitą užpildė
_______Patarėja______
(pareigų pavadinimas)

_______________________
(parašas)

_________Zita Bitvinskaitė____________
(vardas ir pavardė)

