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1.

Paslaugos pavadinimas

2.
3.

Paslaugos gavėjai
Paslaugos tipas: elektroninė/neelektroninė
paslauga
3.1.
nuoroda į el.
paslaugą
3.2.
nuoroda į prašymo
formą (-as)

PRANEŠIMŲ APIE KETINIMUS KIRSTI MIŠKĄ
PRIVAČIŲ MIŠKŲ SAVININKAMS DERINIMAS
Privačių miškų savininkai
Neelektroninė

Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. D1-1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“6 arba 7 priedas
5 darbo dienos, jei pateikiamas Pranešimas apie ketinimą kirsti
mišką plynuoju sanitariniu miško kirtimu
10 darbo dienų, jei pateikiamas Pranešimas apie ketinimą kirsti
mišką plynuoju sanitariniu miško kirtimu ir miško kirtimą
numatoma vykdyti:
a) miško sėkliniuose medynuose ar miško genetiniuose
draustiniuose; b) teritorijoje, kurioje yra nekilnojamoji
kultūros vertybė ar jos apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis
14 kalendorinių dienų, kitais atvejais
Nemokamai

4.

Paslaugos teikimo
trukmė

5.
6.

Paslaugos kaina
Apmokėjimo už
paslaugą būdai ir tvarka
Paslaugos teikimo
Miško savininkas pateikia prašymą ir reikalingus
proceso aprašymas
dokumentus: naudojantis Miškų kadastro integruota informacine
sistema (MKIIS); naudojantis Aplinkosaugos leidimų informacinę
sistema (ALIS); pristatant į Miškų ūkio priežiūros skyrių.
Tikrinami: Nekilnojamojo turto registro duomenų bazė,
Kultūros vertybių registro duomenų bazė, Lietuvos Respublikos
miškų valstybės kadastras (taksaciniai rodikliai (medyno rūšinė
sudėtis, vyraujančios medžių rūšies amžius, medžių tūris, medynų
skalsumas), lyginant juos su valstybinės miškų inventorizacijos
medžiaga), suprojektuotų ūkinių priemonių teisingumas,
suderinamumas su ūkinėmis priemonėmis, suprojektuotomis
kaimyninėse valdose, suprojektuotų ūkinių priemonių atitiktis
ūkinių priemonių projektavimą ir vykdymą reglamentuojantiems
teisės aktams, aplinkosauginiams reikalavimams, apribojimams
saugomose teritorijose ar paveldosaugos reikalavimams kultūros
paveldo objektų ar vietovių teritorijose ir apsaugos zonose,
„Natura 2000“ teritorijose, apribojimai dėl saugomų rūšių
augaviečių ir radaviečių, registruotų Saugomų rūšių informacinėje
sistemoje.
Esant reikalui ar kilus neaiškumų, taksacinių rodiklių
nustatymo teisingumas tikrinamas vietoje.
Nustačius trūkumų ar neatitikimų, valstybinių miškų
valdytojas ar naudotojas informuojamas apie draudimą vykdyti
Pranešime nurodytus kirtimus. Nenustačius trūkumų ar
neatitikimų, Pranešimas suderinamas ir per MKIIS terminalų

7.
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8.

Informacija ir
dokumentai, kuriuos
turi pateikti asmuo

9.

Paslaugos teikėjo
kontaktinė informacija

10. Paslaugos teikėjo
veiksmų (neveikimo)
apskundimo tvarka
11. Organizacijų, kurios
paslaugų gavėjams gali
teikti reikalingą
informacinę ar praktinę
pagalbą, kontaktai

serverį įtraukiamas į išduotų leidimų kirsti mišką sąvadą.
Pranešimas
Asmens dokumentas arba notaro patvirtintas miško savininko
įgaliojimas.
Miško sklypo nuosavybę patvirtinantis dokumentas, jei miškas
disponuojamas bendros nuosavybės teise – raštiškas visų
bendraturčių sutikimas.
Hipotekos sutarties (lakšto) kopija, jei žemės sklypui įregistruota
hipoteka.
Biržės atrėžimo ir įvertinimo dokumentai.
Jei reikia:
a) galiojantis vidinės miškotvarkos projektas,
b) miško sanitarinės būklės įvertinimo aktas,
c) miško želdinimo ir žėlimo projektą.
Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus
darbuotojas, kuriam priskirtoje teritorijoje yra kirtimas,
http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/miskukontroles-skyriaus-teritoriniai-poskyriai
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka

