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įsakymo Nr. 3D- / D1redakcija)
MIŠKO ĮVEISIMO PRIVAČIOJE NE MIŠKO ŽEMĖJE TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Miško įveisimo privačioje ne miško žemėje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato miško
įveisimo privačioje ne miško žemėje tvarką ir sąlygas.
2. Aprašas netaikomas, kai privačios ne miško žemės sklypas apaugęs medžių savaiminukais,
kurių tankis, kokybė, medžių rūšys ir išsidėstymo tolygumas atitinka Miško atkūrimo ir įveisimo
nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Miško atkūrimo ir įveisimo
nuostatai), 38 punkto reikalavimus ir medžių savaiminukais apaugusi ne miško žemė įtraukiama į
miško žemės apskaitą vadovaujantis Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės
inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. D1-409 / 3D331 „Dėl Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą
tvarkos aprašo“.
3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos
žemės įstatyme, Lietuvos Respublikos miškų įstatyme ir Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatuose.
4. Miškas įveisiamas teritorijose, kuriose mišką veisti galima:
4.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu;
patvirtintais specialiojo ir detaliojo planavimo dokumentais;
4.2. į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą įrašytų saugomų objektų
teritorijose ir jų apsaugos zonose, jeigu miško veisimą suderina Kultūros paveldo departamentas prie
Kultūros ministerijos;
4.3. patvirtintose gamtinių buveinių ir paukščių apsaugai svarbiose teritorijose arba teritorijose,
atitinkančiose gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, jeigu jose mišką veisti
galima vadovaujantis Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatais, patvirtintais
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Bendrųjų buveinių ar
paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“;
4.4. saugomose teritorijose, kuriose miško veisti nedraudžiama vadovaujantis saugomų
teritorijų nuostatais.
II SKYRIUS
SPRENDIMO DĖL MIŠKO ĮVEISIMO NE MIŠKO ŽEMĖJE IŠDAVIMAS
5. Privačios žemės savininkas (bendraturčiai) (toliau – žemės savininkas), ketinantis ne miško
žemėje įveisti mišką, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniam padaliniui
(toliau – NŽT teritorinis padalinys) pateikia Aprašo 1 priede nurodytos formos prašymą. Kai žemės
plotas, kuriame planuojama įveisti mišką, – 10 ha ir mažesnis, prie prašymo prideda žemės sklypo
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plano M1:10 000 arba 1:5000 su pažymėtomis ribomis, pagal kurias jis ketina įveisti mišką, kopiją; kai
planuojamo įveisti miško plotas – didesnis kaip 10 ha, prie prašymo prideda kaimo plėtros
žemėtvarkos projektą miškui įveisti ne miško žemėje.
6. NŽT teritorinis padalinys, gavęs žemės savininko prašymą dėl miško įveisimo ne miško
žemėje:
6.1. kai planuojamo įveisti miško plotas – 10 ha ir mažesnis, jis nepatenka į teritorijas, kuriose
mišką įveisti draudžiama ir neįtrauktas į melioruotos žemės apskaitą, arba kai planuojamo įveisti
miško plotas – didesnis kaip 10 ha, prašymą dėl miško įveisimo išnagrinėja ir sprendimą dėl miško
įveisimo ne miško žemėje priima ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo žemės savininko prašymo ir
Aprašo 5 punkte nurodytų dokumentų pateikimo NŽT teritoriniam padaliniui dienos, žemės savininkui
išduodamas Aprašo 2 priede nurodytos formos Sprendimas dėl miško įveisimo ne miško žemės sklype
(toliau – Sprendimas).
6.2. kai planuojamo įveisti miško plotas – 10 ha ir mažesnis, tačiau jis patenka į teritorijas,
kuriose mišką veisti draudžiama, ir (ar) įtrauktas į melioruotos žemės apskaitą, NŽT teritorinis
padalinys per 3 darbo dienas nuo žemės savininko prašymo gavimo kreipiasi:
6.2.1. kai žemės sklypas patenka į saugomą teritoriją, – į valstybinio parko ar biosferos
rezervato direkciją arba direkciją, kuriai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos
ministerijos direktoriaus įsakymu priskirtos valstybės įsteigtos saugomos teritorijos, neturinčios
direkcijų ir nepatenkančios į valstybinius parkus, rezervatus ar biosferos rezervatą; kai mišką
planuojama veisti savivaldybės draustinyje, – į savivaldybės administraciją;
6.2.2. kai žemės sklypas patenka į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių
registrą įrašytų ar saugomų objektų teritorijas ir jų apsaugos zonas, – į Kultūros paveldo departamento
teritorinį padalinį;
6.2.3. kai žemės sklypas įtrauktas į melioruotos žemės apskaitą – į savivaldybės administraciją.
7. Aprašo 6.2.1–6.2.3 papunkčiuose nurodytos institucijos NŽT teritorinio padalinio prašymą
dėl miško įveisimo ne miško žemėje galimybės jų kompetencijai priskirtais klausimais išnagrinėja ir
motyvuotus atsakymus NŽT teritoriniam padaliniui pateikia per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo
dienos.
8. NŽT teritorinis padalinys, gavęs Aprašo 6.2.1–6.2.3 papunkčiuose nurodytų institucijų
atsakymus, Sprendimą žemės savininkui išduoda ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo prašymo
pateikimo NŽT teritoriniam padaliniui dienos. Jeigu institucijos nepritaria miško įveisimui ne miško
žemėje, Sprendime turi būti nurodyti nepritarimo motyvai. Jeigu savivaldybės administracija pritaria,
kad miškas gali būti veisiamas melioruotoje žemėje, prie Sprendimo pridedama savivaldybės
administracijos išduota drenažu arba grioviais nusausinto ploto plano M 1:2000 ištrauka ir miško
įveisimo techninės sąlygos.
III SKYRIUS
MIŠKO ĮVEISIMAS
9. Žemės savininkas, iš NŽT teritorinio padalinio gavęs Sprendimą, kuriame nurodyta, kad ne
miško žemės sklype mišką veisti galima, turi parengti Miško želdinimo ir žėlimo projektą, atitinkantį
Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimus, ir pateikti tvirtinti Valstybinei miškų tarnybai.
10. Miško želdiniai veisiami, prižiūrimi ir saugomi vadovaujantis Miško želdinimo ir žėlimo
projektu ir Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimais.
11. Įveisus mišką, žemės sklypas ir jo duomenys įrašomi į Lietuvos Respublikos miškų
valstybės kadastrą šia tvarka:
11.1. kai žemės savininkui skiriama valstybės parama miškui įveisti, – pagal paramą skiriančios
institucijos Valstybinei miškų tarnybai pateiktus duomenis per 30 dienų nuo jų gavimo teisės aktų
nustatyta tvarka;
11.2. kitais atvejais įveisęs mišką, žemės savininkas rugpjūčio 1–lapkričio 1 d. (kai želdiniai
pasodinti pavasarį, – tais pačiais kalendoriniais metais, kai želdiniai pasodinti rudenį, – kitais metais;
kai miškas želia savaime – per metus nuo Miško želdinimo ir žėlimo projekto parengimo) kreipiasi į
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Valstybinę miškų tarnybą ir teikia prašymą dėl įveisto miško apskaitos ir įrašymo į Lietuvos
Respublikos miškų valstybės kadastrą, prie prašymo prideda NŽT teritorinio padalinio išduotą išvadą,
patvirtintą Miško želdinimo ir žėlimo projektą ir jo brėžinį. Valstybinė miškų tarnyba, gavusi žemės
savininko prašymą ir dokumentus, atlieka įveisto miško apskaitą ir per 30 dienų nuo jo gavimo dienos
išduoda pažymą apie miško želdinių / žėlinių apskaitą (3 priedas). Jeigu įveistas miškas atitinka Miško
atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimus, duomenys per 30 dienų nuo apskaitos atlikimo įrašomi į
Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą teisės aktų nustatyta tvarka.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Žemės savininkas turi patikslinti žemės sklypo, kuriame įveistas miškas, kadastro duomenis
ne vėliau kaip per 2 metus po jų įrašymo į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro
nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

___________________
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Miško įveisimo privačioje
ne miško žemėje tvarkos
aprašo
1 priedas
(Prašymo dėl miško įveisimo ne miško žemėje forma)
___________________________________________________________________________
(Prašymo dėl miško įveisimo ne miško žemėje sudarytojo (-ų) vardas (-ai), pavardė (-s), adresas (-ai) arba
elektroninio pašto adresas (-ai), telefono numeris (-ai)

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
_____________________________ padaliniui
(NŽT teritorinio padalinio pavadinimas)

PRAŠYMAS
DĖL MIŠKO ĮVEISIMO NE MIŠKO ŽEMĖJE
_________________
(data)

Prašau priimti sprendimą dėl miško įveisimo ne miško žemėje žemės sklype (-uose), kurio (-ių)
kadastro Nr. ___________________________ galimybės.
PRIDEDAMA. _____________________________

_______________________
(Parašas)

__________________________
(Parašas)

_______________________________
(Vardas, pavardė)

__________________________________
(Vardas, pavardė)

__________________________
___________________________________
(Parašas)

(Vardas, pavardė)
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Miško įveisimo privačioje
ne miško žemėje tvarkos
aprašo
2 priedas
(Sprendimo dėl miško įveisimo ne miško žemėje forma)

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
_______________________________ SKYRIUS
(NŽT teritorinio padalinio pavadinimas)

____________________
(Gavėjas)

SPRENDIMAS
DĖL MIŠKO ĮVEISIMO NE MIŠKO ŽEMĖJE
_____________ Nr. _____
(data)

Šis sprendimas, priimtas vadovaujantis ____________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(sprendimo priėmimo pagrindas)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
suteikia galimybę / nesuteikia galimybės ___________________________________________________________
įveisti mišką ________ ha ne miško žemės plote ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
(žemės sklypo (-ų) adresas (-ai) ir kadastro numeris (-iai))

Papildomos sąlygos ir apribojimai _________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
PRIDEDAMA. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

______________________
(Pareigų pavadinimas)

___________________
(Parašas)

_______________________
(Vardas ir pavardė)

6

Miško įveisimo privačioje
ne miško žemėje tvarkos
aprašo
3 priedas
(Pažymos apie miško želdinių / žėlinių apskaitą forma)

VALSTYBINĖ MIŠKŲ TARNYBA
(Valstybinės miškų tarnybos duomenys)
_______________
Į (prašymo data)

(Gavėjas)

PAŽYMA APIE MIŠKO ŽELDINIŲ / ŽĖLINIŲ APSKAITĄ
_____________ Nr. _____
(data)

Vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo
nuostatų“, ir Miško želdinimo ir žėlimo projektu, patvirtintu 20 ______ m. _______________d.,
dalyvaujant miško savininkui (-ams) (patikėtiniui) ________________________________________
_________________________________________________________________________________
(vardas (-ai) ir pavardė (-s))

apskaityti miško želdiniai / žėliniai, _______jų augimo metais, žemės sklype (-uose)_______________
___________________________________________________________________________________
Sklypo Nr.

(sklypo (-ų) kadastro numeris (-iai))
Įveisto
miško
plotas,
ha

Želdinių /
žėlinių
plotas, ha

Želdinių /
žėlinių rūšinė
sudėtis

Projektuota
pagal rūšis,
tūkst. vnt.
plote

Apskaityta
gyvybingų medelių
pagal rūšis, tūkst.
vnt. plote

Reikia
atsodinti
pagal rūšis,
tūkst. vnt.
plote

Pastabos (želdinių /
žėlinių žuvimo
priežastys ir kt.)

PASTABA. Želdinių / žėlinių atsodinimas 1, 2-aisiais metais projektuojamas, kai neprigijo daugiau kaip 15 proc. medelių arba jų 3, 4iais metais neišliko daugiau kaip 20 proc. Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų 4 priede nurodyto tankio arba kai jie sklype auga
netolygiai.

Įveisto miško duomenys ___________________ įrašyti į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą.
(teiktini, neteiktini)

Taikytos želdinių / žėlinių apsaugos priemonės pagal Miško želdinimo ir žėlimo projektą ir nurodymai
projektuotoms ir netinkamai atliktoms apsaugos priemonėms įvykdyti (jei reikia): ________________________
________________________________________________________________________________________
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Taikytos miško želdinių / žėlinių priežiūros priemonės pagal Miško želdinimo ir žėlimo projektą ir
nurodymai projektuotoms ir netinkamai atliktoms priemonėms įvykdyti (jei reikia): ________________________
_________________________________________________________________________________________
Vertinimą atliko:
__________________________________

_____________________________

(Pareigų pavadinimas)

_______________________________________

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Pažymą gavau, su vertinimu sutinku (miško savininkas (-ai) / patikėtinis):

_______________________
(Parašas)

__________________________
(Parašas)

_______________________________
(Vardas, pavardė)

__________________________________
(Vardas, pavardė)

