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Aprašymo turinys
APŽT.12.
2 (2012-12-31)
2012-12-31
Leidimų
įveisti mišką ne miško žemėje išdavimas.
2012-12-31
2012-12-31 žemės tarnybos prie Žemės ūkio
Nacionalinės
ministerijos (toliau – Tarnyba) teritorinis skyrius
(toliau – teritorinis skyrius), gavęs žemės savininko
prašymą, pateiktą asmeniui atvykus į instituciją, raštu,
el. paštu (pasirašytą saugiu elektroniniu parašu),
išduoda leidimą įveisti mišką ne miško žemėje (toliau
– Leidimas).
Miškai ne miško žemėje gali būti įveisiami:
1. Mažiau palankių ūkininkauti vietovių žemės ūkio
naudmenų plotuose, atrinktuose pagal kriterijus,
nurodytus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2004 m. vasario 27 d. įsakyme Nr. 3D-72 „Dėl
mažiau palankių ūkininkauti vietovių“.
2. Žemės naudmenų plotuose, kurių dirvožemio
našumas ne didesnis kaip 32 balai.
3. Žemės ūkio naudmenų plotuose, kurių dirvožemio
našumas didesnis kaip 32 balai, jeigu miškas
įveisiamas:
3.1. požeminio vandens, kraštovaizdžio rekreacinių
išteklių, gamtinio karkaso, karstinio regiono apsaugos
zonose, teritorijose erozijai sustabdyti bei kitose
teritorijose atsižvelgiant į gretimų teritorijų ekologinį
stabilumą ir miškų išdėstymo žemėtvarkos schemas;
3.2. žemės ūkio naudmenų plotuose, įsiterpusiuose
tarp miškų, vandens telkinių, prie kurių nėra
privažiavimo;

2

3.3. apleistuose, t. y. daugiau kaip penkerius metus
neįdirbtuose, nešienaujamuose, nenuganomuose, taip
pat besiribojančiuose su miškais, medžių ir krūmų
želdiniais, pelkėmis ir pradėjusiuose savaime apaugti
medžiais ir krūmais žemės ūkio naudmenų plotuose.
4. Žemės ūkiui netinkamose ir nenaudojamose
žemėse, kurios yra ne žemės ūkio naudmenų plotuose,
pagal gamtines sąlygas ir teritorinį išsidėstymą
tinkamuose miškams įveisti (smėlynuose, žvyrynuose,
eroduojamuose šlaituose, išgraužose ir baigtuose
eksploatuoti karjeruose).
5. Žemės ūkio paskirties ar kitos paskirties žemės
sklypuose, esančiuose urbanizuotose teritorijose,
kuriose pagal parengtus detaliuosius planus numatoma
įvesti mišką.
6. Intensyvaus karsto teritorijos III ir IV grupių
žemėje.
Miškus įveisti draudžiama:
1. Teritorijose, kuriose įveisti miškus draudžiama
pagal Specialiąsias žemės ir miško naudojimo
sąlygas,
patvirtintas
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu
Nr. 343 „ Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo
sąlygų patvirtinimo“.
2. Į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros
vertybių registrą įrašytų ar saugomų objektų
teritorijose ir jų apsaugos zonose, išskyrus atvejus, kai
miško įveisimą suderina Kultūros vertybių apsaugos
departamentas prie Kultūros ministerijos.
3. Detaliai išžvalgytuose ir naudojamuose naudingųjų
iškasenų telkiniuose.
4. Pievose ir ganyklose esančiuose botaniniuose,
entomologiniuose, teriologiniuose, hepertologiniuose,
ornitologiniuose,
botaniniuose,
zoologiniuose
draustiniuose.
5. Žemės sklypuose, kuriuos pagal patvirtintus ar
pradėtus rengti teritorijų planavimo dokumentus
numatoma naudoti visuomenės poreikiams.
6. Žemės sklypuose, kurie pagal patvirtintus
detaliuosius planus numatyti užstatyti arba kitaip
panaudoti ne žemės ūkio ir ne miškų ūkio veiklai.
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.
balandžio 8 d. nutarimu Nr. 399 „Dėl Lietuvos
Respublikos saugomų teritorijų arba jų dalių, kuriose
yra paukščių apsaugai svarbių teritorijų, sąrašo
patvirtinimo ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų
ribų nustatymo“ patvirtintose paukščių apsaugai
svarbiose teritorijose, jeigu jose aptinkama Europos
Bendrijos svarbos paukščių rūšių, dėl kurių apsaugos
negalima įveisti miško pagal Bendrųjų buveinių ar
paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų,
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patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004
m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Bendrųjų
buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų
nuostatų patvirtinimo“, 2 priedo reikalavimus,
išskyrus atvejus, kai saugomos teritorijos direkcija
išduoda pažymą apie leidimą miškui įveisti „Natura
2000“ teritorijoje, vadovaudamasi Valstybinės
saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos
ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 22 d. įsakymu
Nr. V-64 „Dėl Pažymos apie leidimą miškui įveisti
„Natura 2000“ teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m.
balandžio 22 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl vietovių,
atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių
teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti
Europos Komisijai, patvirtinimo“ patvirtintose
vietovėse, atitinkančiose gamtinių buveinių apsaugai
svarbių teritorijų atrankos kriterijus, kuriose
randamos Europos Bendrijos svarbos augalų ar
gyvūnų rūšys ir natūralios buveinės, dėl kurių
apsaugos negalima įveisti miško pagal Bendrųjų
buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų
nuostatų 1 priedo reikalavimus, išskyrus atvejus, kai
saugomos teritorijos direkcija išduoda pažymą apie
leidimą miškui įveisti „Natura 2000“ teritorijoje,
vadovaudamasi Valstybinės saugomų teritorijų
tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012
m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-64 „Dėl Pažymos apie
leidimą miškui įveisti „Natura 2000“ teritorijoje
išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
9. Kitose saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir jų
bendrijų (įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą)
radvietėse ir vertingose gamtinėse buveinėse.
10. Žemės sklypuose, kuriuose įveisus mišką turi būti
keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis pagal
Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo
nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999
m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės
žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir
keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“,
nuostatas, tačiau vadovaujantis teisės aktų
nuostatomis šių žemės sklypų pagrindinę žemės
naudojimo paskirtį keisti draudžiama.
11. Kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
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1. Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 15
straipsnis.
2. Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m.
kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144 „Dėl miško
įveisimo ne miško žemėje“ (toliau – Taisyklės).
3. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo
nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m.
rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės
žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir
keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos Žemės savininkas, norintis ne miško žemės sklype
įveisti mišką, teritoriniam skyriui pagal žemės buvimo
turi pateikti asmuo
vietą turi pateikti:
1. Prašymą išduoti Leidimą (toliau – Prašymas),
kuriame nurodoma:
1.1. prašymo surašymo data ir vieta;
1.2. teritorinio skyriaus, kuriam pateikiamas
prašymas, pavadinimas;
1.3. numatomo apsodinti mišku žemės sklypo plotas,
ha;
1.4. žemės sklypo, kuriame pageidaujama įveisti
mišką, kadastro numeris;
1.5. fizinio asmens arba įgalioto asmens vardas,
pavardė arba juridinio asmens ar kitos užsienio
organizacijos pavadinimas, fizinio asmens kodas arba
juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas,
nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, telefono
numeris, el. pašto adresas arba juridinio asmens ar
kitos užsienio organizacijos buveinės adresas, telefono
ir fakso numeriai.
2. Žemės sklypo plano M1:10 000 su pažymėtomis
ribomis, pagal kurias jis pageidauja įveisti mišką,
kopiją.
3. Atstovavimą patvirtinantį dokumentą (jeigu
prašymą pasirašo savininko atstovas).
4. Užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio
organizacijos įregistravimo pažymėjimo arba jį
atitinkančio dokumento (jei Prašymą pateikia užsienio
juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, neįsteigę
Lietuvoje atstovybės ar filialo) kopiją.
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7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos Miškai įveisiami pagal savivaldybių teritorijų miškų
turi gauti teritorinis skyrius
išdėstymo žemėtvarkos schemas.
Kai žemės sklypo savininkas pageidauja įveisti mišką
žemės sklypo plotuose, įtrauktuose į melioruotos
žemės apskaitą, savivaldybė teritorinio skyriaus
prašymu įvertina galimybę melioruotame plote įveisti
mišką, išduoda drenažu arba grioviais nusausinto ploto
plano M 1:2000 ištrauką ir miško įveisimo šiame
plote technines sąlygas arba motyvuotai atsisako jas
išduoti.
Informacija, gauta iš Lietuvos Respublikos juridinių
asmenų registro (http://www.registrucentras.lt/ar/),
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro ir
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro
(http://www.registrucentras.lt).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Teritorinio skyriaus darbuotojai, kurių vardai ir
pavardės, telefonų numeriai ir elektroninio pašto
adresai yra skelbiami Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje
www.nzt.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovai

Teritorinio skyriaus vadovai, jų vardai ir pavardės,
telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai yra
skelbiami Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos interneto svetainėje www.nzt.lt.

10. Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė
11. Prašymo forma, pildymo pavyzdys
ir prašymo turinys

Teritoriniame skyriuje gauti prašymai turi būti
išnagrinėti per 15 darbo dienų nuo jų gavimo dienos,
išskyrus Taisyklių 10 punkte numatytą atvejį.
Prašymas pateikiamas pagal Tarnybos parengtą
prašymo formą arba laisva forma. Asmens pateiktas
prašymas išduoti Leidimą turi atitikti šio aprašymo
6 punkte išvardytus reikalavimus.

``12. Informacinės ir ryšių technologijos, Asmeniui suteikiama galimybė iš Tarnybos interneto
naudojamos teikiant administracinę svetainės www.nzt.lt atsisiųsti Prašymo formą.
paslaugą
13. Administracinės paslaugos teikimo
ypatumai

Tais atvejais, kai žemės sklypo savininkas iš
teritorinio skyriaus gauna Leidimą, jis pagal Miško
atkūrimo ir įveisimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio
14 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl Miško atkūrimo ir
įveisimo nuostatų“, reikalavimus turi parengti Miško
želdinimo ir žėlimo projektą. Miškas veisiamas,
saugomas ir prižiūrimas vadovaujantis šiuo projektu.
Miško želdinimo ir žėlimo projektas nerengiamas, kai
žemės sklype jau auga miško žėliniai, kurių vidutinis
amžius didesnis kaip penkeri metai.
Žemės ūkio paskirties žemėje miškas gali būti
įveisiamas nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo
paskirties tais atvejais, kai žemės plotas, kuriame
numatoma įveisti mišką, užims iki 50 procentų bendro
žemės sklypo ploto.
Jeigu žemės savininkas ar valstybinės žemės
patikėtinis pageidauja įveisti mišką 50–90 procentų
žemės ūkio paskirties žemės sklypo ploto ir teritorinis
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skyrius nustato, kad žemės plotas, kuriame
nenumatoma įveisti miško, gali būti suformuotas ir
funkcionuoti kaip atskiras žemės sklypas, žemės
ūkio paskirties žemės sklypas pagal žemės sklypų
formavimo ir pertvarkymo projektą turi būti
padalijamas ir po padalijimo pertvarkyto žemės
sklypo, kuriame numatoma įveisti mišką, pagrindinė
žemės naudojimo paskirtis pakeičiama į miškų ūkio
paskirtį.
Jeigu teritorinis skyrius nustato, kad žemės ūkio
paskirties žemės sklypo dalis, kurioje numatoma
įveisti mišką, ir žemės sklypo dalis, kurioje
nenumatoma (arba negalima) įveisti miško, negali
būti suformuotos atskirais žemės sklypais, žemės ūkio
paskirties žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo
paskirtis nekeičiama.
Kai numatoma įveisti mišką daugiau kaip 90 procentų
viso žemės ūkio paskirties žemės sklypo ploto, šio
žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis
pakeičiama į miškų ūkio paskirtį pagal kaimo plėtros
žemėtvarkos projektą arba žemės sklypų formavimo
ir pertvarkymo projektą.
Teritorinio skyriaus sprendimas neišduoti Leidimo
gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo nustatyta tvarka.
14. Administracinių paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į dokumentų
apskaitą

Žemės administravimo departamento
Žemės tvarkymo planavimo skyriaus vedėja

Aprašymas įtraukiamas į Tarnybos dokumentų
apskaitą, registruojamas ir saugomas byloje 5.29
„Administracinių paslaugų teikimo aprašymai ir jų
registras 1AP“.

Daiva Mikalauskienė

7

