Įgaliojimo projekto autoriui suteikimas
1. Valstybinės miškų tarnybos puslapyje http://www.amvmt.lt/ spaudžiame ant laukelio eVMT
paslaugos

2. E paslaugų puslapyje renkamės skydelį Vidinės miškotvarkos projektai

3. Spaudžiame ant Miškotvarkos projekto rengimas

4. Privataus miško savininkas turi registruotis per Elektroninius valdžios vartus

5. Tapatybės nustatymui renkamės grupę Gyventojas ar rezidentas

6. Pasirenkame vieną iš prisijungimo būdų

7. Norint pabaigti identifikavimo paslaugą spauskite mygtuką Sutinku

8. Jei valdžios jūs likote svetainėje Valdžios vartai, reikia grįžti į eVMT paslaugos ir bandyti
registruotis iš vėl.

9. Programoms suveikus tinkamai jūs turėjote sugrįžti į eVMT paslaugų svetainę. Vidinė
miškotvarkos projektų autorius norėdamas pradėti rengti vidinės
miškotvarkos projektą turi gauti visų sklypo savininkų įgaliojimus
(įgaliojimas reikalingas ir tuo atveju, kai projekto autorius ir
savininkas yra tas pats fizinis asmuo. Norint suteikti įgaliojimą
reikia spausti ant Suteikti įgaliojimą.

10.
Atsidariusiame lange pateikiamas žemės sklypų kurių
savininkas jūs esate ir apie kuriuos turi informaciją Valstybinė
miškų tarnyba sąrašas. Sąraše pažymime vieną žemės sklypą arba jų
grupę ir tam, kad žemės sklypą perkelti į sklypų, kuriems bus
suteiktas įgaliojimas, sąrašą spaudžiame ant mygtuko

.

11. Sudarius sklypų sąrašą pasirenkamas projekto autorius kuriam bus suteikti įgaliojimui.
Laukelyje Projektų autorius suvedama dalis autoriaus vardo ir pavardės ir pasirenkama
norimas iš sąrašo.

Pasirinkus projekto autorių spaudžiamas mygtukas

12. Norint atšaukti suteiktą įgaliojimą spaudžiame mygtuką

Ir spaudžiame mygtuką Atšaukti įgaliojimą.

Susipažinimas su projektu
13. Duomenis apie savininkui priklausantiems žemės sklypams parengtus projektus galima rasti
skiltyje Mano projektai

14. Norint peržiūrėti projektą spaudžiame ant paveiksliukų

15. Norint pamatyti atskiras ataskaitos dalis prie atskirų lentelių padedamos varnelės. Uždėjus
varnelę prie Miško valdos duomenys, Ūkinių priemonių projektas ar Ūkinė veikla
varnelės automatiškai uždedamos ant visų hierarchine prasme žemiau esančių lentelių.
Norint pažymėti ar atžymėti visas lenteles iš karto galima pasinaudoti mygtukais Pažymėti
viską arba Išvalyti pasirinkimus.
Atžymėjus visas reikiamas projekto lenteles reikia spausti mygtuką Sudaryti ataskaitą

16.

17. Norint pateikti sprendimą apie projektą spaudžiame ant paveiksliuko

18. Pateikiant sprendimą galima pasirinkti iš Pritariu arba Nepritariu.
Pasirinkus sprendimą spaudžiame mygtuką Pateikti sprendimą

Norint, kad autorius galėtų projektą perduoti tarnybai, visi savininkai turi pateikti teigiamus
sprendimus.

