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MIŠKO ŽELDINIMO IR ŽĖLIMO PROJEKTŲ
ĮVERTINIMO IR TVIRTINIMO TVARKOS APRAŠAS
1. Miško želdinimo ir žėlimo projektų įvertinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašas (toliau –
Aprašas) reglamentuoja subjektų, siekiančių gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 20072013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku,
„Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku,
Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą
ir miškų gyvybingumo gerinimą veiklos sritis „Miško veisimas, „Miškams padarytos žalos
prevencija ir atlyginimas, „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir
aplinkosauginė vertė ir „Investicijos į miškininkystės technologijas (toliau – Pareiškėjai),
pateiktų miško želdinimo ir žėlimo projektų, skirtų įveisti mišką, arba atkurti pažeistą mišką,
arba pertvarkyti medynus ir krūmynus privačioje žemėje (toliau – Projektas) įvertinimo ir
tvirtinimo tvarką Valstybinėje miškų tarnyboje (toliau – VMT).
2. Projektai vertinami ir tvirtinami vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. Dl-199
„Dėl miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų (toliau – Nuostatai), Lietuvos kaimo plėtros 20072013 metų programos priemonių „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku,
„Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku
įgyvendinimo taisyklių, Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą veiklos sričių „Miško veisimas,
„Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas, „Investicijos, kuriomis didinamas miškų
ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė ir „Investicijos į miškininkystės technologijas"
įgyvendinimo taisyklių, šio Aprašo ir kitų teisės aktų reikalavimais.
3. Projektus tvirtina VMT miškų ūkio priežiūros skyriaus patarėjas, kurio veiklos teritorijoje yra žemės sklypas, kuriame numatoma įveisti mišką, atkurti pažeistą mišką ar pertvarkyti
medynus ir krūmynus arba jo tiesioginis vadovas (toliau – darbuotojas, įgaliotas tvirtinti
Projektą). Patarėjo pavedimu Projektus vertina jam pavaldus VMT miškų ūkio priežiūros
skyriaus darbuotojas (toliau – darbuotojas, įgaliotas vertinti Projektą). Tas pats darbuotojas
negali ir vertinti, ir tvirtinti to paties Projekto.
4. Pareiškėjas elektroniniu paštu pateikia elektroniniu parašu patvirtintą prašymą
patvirtinti Projektą (toliau – Prašymas, Aprašo 1 priedas), prie kurio pridedama:
4.1. pagal Nuostatų 6 priede patvirtintą formą ir pagal Nuostatų 12 priede pateiktus
reikalavimus parengtas Projektas;
4.2. leidimų įveisti mišką ne miško žemės sklype kopijos;
4.3. gretimų žemės savininkų sutikimų kopijos, jei tokie sutikimai reikalingi pagal
Nuostatų 25 punktą;
4.4. visų bendrasavininkų raštiškas sutikimas, jei ne miško žemės sklypas valdomas
kelių bendraturčių;
4.5. įgaliojimo kopija, jei Prašymą pateikia Pareiškėjo atstovas;
4.6. erdviniai vektoriniai duomenys: įveisiamų, atkuriamų, pertvarkomų miško plotų ir
želdomų, želiančių miško plotų;
4.7. kiti susiję dokumentai.
5. Pareiškėjo Prašymas bendra tvarka registruojamas VMT dokumentų valdymo informacinės sistemos (toliau – VDVIS) Miškų ūkio priežiūros skyriaus gaunamų dokumentų žurnale
R1(MŪPS); pridedami dokumentai ir informacija įkeliami kaip priedai. Pareiškėjui paprašius,
jam įteikiama arba išsiunčiama Prašymo su gavimo registracijos žyma kopija.
6. Užregistruotas Prašymas VDVIS perduodamas darbuotojui, įgaliotam tvirtinti
Projektą, rezoliucijos įrašymui, kuris per 1 darbo dieną paskiria darbuotoją, įgaliotą vertinti
Projektą (darbuotojui VDVIS sukuriama užduotis – "parengti atsakymą").
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7. Darbuotojas, įgaliotas vertinti Projektą, per 10 darbo dienų nuo užduoties VDVIS
paskyrimo datos, įvertina Projektą ir jame suprojektuotas priemones, užpildydamas Miško
želdinimo ir žėlimo projekto įvertinimo ir tvirtinimo pažymą (toliau – Pažyma, Aprašo 2
priedas), vadovaudamasis Pažymos pildymo instrukcija (Aprašo 3 priedas).
8. Užpildyta Pažyma įkeliama į VDVIS Miškų ūkio priežiūros skyriaus siunčiamų dokumentų žurnale R2(MŪPS), nurodant: siuntimo būdas – el.paštu; dokumento tipas – Pažyma; parašas – darbuotojo, įgalioto tvirtinti Projektą, vardas ir pavardė; klasifikacija – neviešas; prieiga
prie dokumento suteikta – Miškų ūkio priežiūros skyriaus: vedėjui, vyresniajam patarėjui ir darbuotojams, įgaliotiems prižiūrėti skyriaus darbuotojų veiklą; dokumento forma – elektroninis dokumentas (ADOC.V1.0); vizavimo patvirtinimo forma – el.parašu; bylos indeksas – 12.2.24 E;
pavadinimas – valdos kadastro numeris ir tekstas "Miško želdinimo ir žėlimo projekto įvertinimo
ir tvirtinimo pažyma".
9. Darbuotojas, įgaliotas tvirtinti Projektą, per 2 darbo dienas išnagrinėja Pažymoje nurodytus Projekto įvertinimo rezultatus, siūlomą sprendimą ir VDVIS pasirašo Pažymą. Jeigu darbuotojas, įgaliotas tvirtinti Projektą, randa netikslumų ar klaidų, Pažyma nedelsiant grąžinama
pataisyti darbuotojui, įgaliotam vertinti Projektą; netikslumai ar klaidos Pažymoje turi būti ištaisomos per 1 darbo dieną.
10. Pasirašyta Pažyma nedelsiant registruojama VDVIS. Apie priimtą sprendimą
Pareiškėjas informuojamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Pažymos užregistravimo dienos
elektroniniu paštu.
11. Pareiškėjo tai pačiai valdai pakartotinai pateiktas (patikslintas) Projektas vertinamas
iš naujo šiame Apraše nustatyta tvarka.
12. Įtaręs ar nustatęs galimą pažeidimo, sukčiavimo atvejį pagal įtariamos nusikalstamos
veiklos požymius (dokumentai tomis pačiomis datomis, numeriais ir (arba) kitu turiniu arba
atvirkščiai; Pareiškėjo pateikti duomenys nesutampa su duomenimis vidinėse ir (arba) išorinėse
informacinėse sistemose arba su informacija, gauta iš kitų įstaigų; vizualiai skiriasi to paties
asmens parašai ant dokumentų ir kt.), darbuotojas, įgaliotas vertinti Projektą per 5 darbo dienas
užpildo Klausimyną dėl įtariamos nusikalstamos veiklos (Aprašo 4 priedas), o darbuotojas,
įgaliotas tvirtinti Projektą, patikrina ir patvirtina. Užpildytas ir pasirašytas Klausimynas dėl
įtariamos nusikalstamos veiklos per VDVIS pateikiamas Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie
Žemės ūkio ministerijos.

Miško želdinimo ir žėlimo projektų
įvertinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo
1 priedas
(prašymo forma)
(žemės savininko ar valdytojo ar įgalioto asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Valstybinei miškų tarnybai
PRAŠYMAS
20 m.

d.

Prašau įvertinti ir patvirtinti miško želdinimo ir žėlimo projektą.
Miško želdinimo ir žėlimo vieta ir valdos kadastrinis numeris:
Projekto tikslas: (reikalinga pažymėti)
□ įveisti mišką;
□ atkurti pažeistą mišką;
□ pertvarkyti nevietinių medžių rūšių medynus į vietinių medžių rūšių medynus;
□ pertvarkyti minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynus ir krūmynus.
Veisiamo ar atkuriamo miško plotas

ha,

iš jo – želdinamas ar želiantis

ha

Esu informuotas apie tai, kad miško želdinimo ir žėlimo projektas įvertinamas ir
sprendimas dėl jo tvirtinimo priimamas per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.
Esu informuotas apie tai, kad miško želdinimo ir žėlimo projekto ir su juo susijusių
dokumentų kopijos gali būti pateiktos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio
ministerijos, jai paprašius, tikrinimo tikslais, taip pat Aplinkos apsaugos departamentui prie
Aplinkos ministerijos valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės tikslais.
Esu informuotas apie tai, kad šiame prašyme ir jo prieduose nurodyti mano asmens
duomenys (vardas, pavardė, adresai, kontaktiniai duomenys, kt.) yra tvarkomi Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 "Dėl miško
atkūrimo ir įveisimo nuostatų patvirtinimo" patvirtintuose Miško atkūrimo ir įveisimo
nuostatuose įtvirtintos teisinės prievolės pagrindu, duomenų tvarkymo tikslas – Projekto
vertinimo, tvirtinimo, kontrolės ir (ar) kitais Projekto administravimo tikslais.
PRIDEDAMA:
Miško želdinimo ir žėlimo projektas, _____ lapai.
Leidimo (-ų) įveisti mišką ne miško žemės sklype kopija (-os),_____ lapas (-ai).
Gretimo (-ų) žemės savininko (-ų) sutikimo (-ų) kopija (-os),_____ lapas (-ai).
Įgaliojimo kopija,_____ lapas (-ai).
Kiti dokumentai (išvardinti):
(vardas, pavardė)

(parašas)

Miško želdinimo ir žėlimo projektų
įvertinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo
2 priedas
(pažymos forma)
MIŠKO ŽELDINIMO IR ŽĖLIMO PROJEKTO ĮVERTINIMO IR TVIRTINIMO
PAŽYMA
20
m.
d. Nr.
BENDRI DUOMENYS APIE PROJEKTĄ
Valdos kadastrinis numeris ir miško želdinimo ir žėlimo vieta:
Projekto tikslas: įveisti mišką; atkurti pažeistą mišką; pertvarkyti nevietinių medžių rūšių
(nereikalinga išbraukti)
medynus į vietinių medžių rūšių medynus; pertvarkyti minkštųjų lapuočių iki
20 metų amžiaus jaunuolynus ir krūmynus.
Veisiamo ar atkuriamo miško plotas
ha, iš jo – želdinamas ar želiantis
ha
PROJEKTO ĮVERTINIMAS
Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Klausimai Projekto įvertinimui

ŽELDAVIETES AR ŽELVIETĖS APRAŠYMAS
Ar tinkamai nurodyta miško želdinimo ir žėlimo vieta?
Ar tinkamai nurodytas veisiamo ar atkuriamo miško
plotas ir želdinamas ar želiantis plotas?
Ar nurodytas pertvarkomo medyno ar krūmyno amžius,
rūšinė sudėtis, selekcinė grupė, bonitetas, skalsumas?
Ar tinkamai aprašyta želdavietė ar želvietė?
Ar tinkamai aprašytas augančių gyvybingų tikslinių
medžių ar krūmų rūšių savaiminukų kiekis 1 ha ir sklype
pagal medžių ar krūmų rūšis, jų amžius ir išsidėstymas?
Ar nurodyta, kad miškas sklype veisiamas pirmą kartą?
PROJEKTUOJAMOS PRIEMONĖS
Ar tinkamai nurodyta miško funkcinė paskirtis; ar
nurodyta veisiamų plantacinių želdinių kirtimu rotacijos
trukmė metais?
Ar tinkamai suprojektuotas miško atkūrimo ar įveisimo
būdas?
Ar tinkamai suprojektuotas medyno ar krūmyno
pertvarkymo būdas?
Ar projektuojama želdinių ar žėlinių rūšinė sudėtis
atitinka augavietės sąlygas?
Ar tinkamai nurodytas medyno ar krūmyno kirtimo
būdas ir iškertamas plotas?
Ar tinkamai suprojektuoti reikalingi želdavietės ir (ar)
želvietės paruošimo darbai?
Ar tinkamai suprojektuotas dirvos ruošimo būdas ir
laikas arba nurodyta priežastis, kodėl dirva neruošiama?
Ar tinkamai suprojektuotas medžių ir krūmų rūšių tankis
pagal rūšis 1 ha (tūkst. vnt.)?
Ar tinkamai nurodyti medžių ar krūmų rūšių sodinimo
atstumai, jų išdėstymas ir mišrinimas, grupių skaičius ir
plotas, eilių skaičius juostose?

Atsakymai
taip ne
n/n

Pastabos
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Eil.
Nr.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Klausimai Projekto įvertinimui

Atsakymai
taip ne
n/n

Pastabos

Ar tinkamai nurodytas sodmenų tipas ir apskaičiuotas
sodmenų poreikis iš viso pagal medžių ir krūmų rūšis
(tūkst. vnt.)?
Ar tinkamai nurodyti kilmių rajonai, iš kurių galima
įsivežti
miško
dauginamąją
medžiagą
pagal
projektuojamas sodinti medžių rūšis?
Ar tinkamai suprojektuotos apsaugos priemonės?
Ar tinkamai suprojektuotos priežiūros priemonės?
Ar tinkamai suprojektuotos reikalingos kitos priemonės?
BRĖŽINYS
Ar tinkamai parengtas sklypo brėžinys?
Ar tinkamai pateikti veisiamo miško ploto ir želdinamo
ar želiančio ploto erdviniai vektoriniai duomenys?

Projektą įvertino:

Data:
(darbuotojo pareigos, pavardė, vardas)

SPRENDIMAS:
(nereikalinga išbraukti)

PROJEKTĄ TVIRTINTI
PROJEKTO NETVIRTINTI

Sprendimą priėmė:
(darbuotojo pareigos, pavardė, vardas)

(data)

Miško želdinimo ir žėlimo projektų
įvertinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo
3 priedas
PAŽYMOS DĖL MIŠKO ŽELDINIMO IR ŽĖLIMO PROJEKTO PRIVAČIOJE
ŽEMĖJE ĮVERTINIMO IR TVIRTINIMO PILDYMO INSTRUKCIJA
1. Pažymos dėl miško želdinimo ir žėlimo projekto įvertinimo ir tvirtinimo pildymo instrukcija reglamentuoja reikalavimus, pagal kuriuos atliekamas Pareiškėjo, pretenduojančio gauti
paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio
paskirties žemės apželdinimas mišku", „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio
paskirties žemės apželdinimas mišku", Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą" veiklos sritis „Miško
veisimas", „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas", „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė" ir „Investicijos į miškininkystės
technologijas", pateikto miško želdinimo ir žėlimo projekto, skirto įveisti mišką, atkurti pažeistą
mišką ar pertvarkyti medynus ir krūmynus privačioje žemėje (toliau – Projektas), įvertinimas ir
tvirtinimas bei pildoma Pažyma dėl miško želdinimo ir žėlimo projekto privačioje žemėje įvertinimo ir tvirtinimo (toliau – Pažyma).
2. Pažyma rengiama kaip elektroninis dokumentas DOCX formatu.
3. Pažymos dalyje „BENDRI DUOMENYS APIE PROJEKTĄ" iš Projekto perrašoma ši
informacija:
3.1. žemės savininkas ar valdytojas – įrašomas jo vardas, pavardė ar juridinio asmens
pavadinimas, juridinio asmens kodas;
3.2. miško želdinimo ir žėlimo vieta: jeigu įveisiamas miškas – sklypo adresas ir
kadastrinis (-iai) numeris (-iai); jeigu miškas pertvarkomas arba atkuriamas– sklypo adresas
ir kadastrinis (-iai) numeris (-iai), Valstybinių miškų urėdijos regioninis padalinys,
girininkija, kvartalo (-ų) ir sklypo (-ų) numeris (-iai);
3.3. Projekto tikslas – pažymima, kokiu tikslu parengtas Projektas: įveisti mišką,
atkurti pažeistą mišką, pertvarkyti nevietinių medžių rūšių medynus į vietinių medžių rūšių
medynus ar pertvarkyti minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynus ir krūmynus;
3.4. veisiamo, atkuriamo, pertvarkomo miško plotas (ha), iš jo – želdinamas ar
želiantis plotas (ha).
4. Pažymos dalyje „PROJEKTO ĮVERTINIMAS", vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo
nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu
Nr. Dl-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų" (toliau – Nuostatai), reikalavimais,
užpildoma lentelė apie Projekto įvertinimą, atsakant į nurodytus klausimus (žymima ženklu „X"
prie atitinkamo atsakymo varianto: „Taip", „Ne" arba „neaktualu / nevertinta").
5. Atsakant į klausimą Nr. 1, nustatoma: jeigu įveisiamas miškas – ar Projekte įrašytas
sklypo adresas ir kadastrinis (-iai) numeris (-iai); jeigu pertvarkomas ar atkuriamas miškas – ar
Projekte įrašytas sklypo adresas ir kadastrinis (-iai) numeris (-iai), VMU regioninis padalinys,
girininkija, kvartalo ir sklypo (-ų) numeris (-iai).
6. Atsakant į klausimą Nr. 2, nustatoma, ar Projekte į veisiamo miško plotą įtraukti
suprojektuoti miško želdiniai ar žėliniai, priešgaisrinės mineralizuotos juostos, miško keliai,
kvartalinės linijos, su mišku susiję įrenginiai (grioviai, pralaidos, tilteliai, priešgaisriniai bokštai),
technologinės linijos (neželdintini žemės ruožai prie melioracijos griovių arba drenažo rinktuvų
pagal savivaldybės vykdomosios institucijos išduotas sąlygas, neželdintinos juostos šalia kitų, su
suprojektuotais želdiniais ar žėliniais besiribojančių, žemės savininkų ar valdytojų sklypų ir kitos
miško žemei priskirtinos technologinės linijos); ar Projekte į želdinamą ar želiantį plotą įtrauktas
plotas, kuriame sodinami sodmenys, sėjamos sėklos ar želia miškas.
7. Atsakant į klausimą Nr. 3, nustatoma, ar Projekte nurodytas pertvarkomo medyno ar
krūmyno amžius, rūšinė sudėtis, selekcinė grupė, bonitetas, skalsumas.
8. Atsakant į klausimą Nr. 4, nustatoma, ar Projekte tinkamai aprašyta želdavietė ar želvietė: ar teisingai nustatytos ir nurodytos visos sklype esančios augavietės, ploto suvelėnėjimas,
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užmirkimas (jei reikia), reljefas, augantys savaiminiai (iš jų – ir nepageidaujami) medžiai ir
krūmai; ar Projekte nurodyta, kad miškas sodinamas išeksploatuotuose karjeruose ar durpynuose.
9. Atsakant į klausimą Nr. 5, nustatoma, ar Projekte tinkamai aprašytas augančių gyvybingų tikslinių medžių ar krūmų rūšių savaiminukų kiekis 1 ha ir sklype pagal medžių ar krūmų
rūšis (tūkst. vnt.), jų amžius ir išsidėstymas (jei sklype yra savaiminių gyvybingų tikslinių medžių rūšių savaiminukų arba juos būtina išsaugoti dėl kitų priežasčių) ir ar jie įtraukti į projektuojamų želdinių ar žėlinių rūšinę sudėtį.
10. Atsakant į klausimą Nr. 6, nustatoma, ar Projekte nurodyta, kad miškas sklype
veisiamas pirmą kartą.
11. Atsakant į klausimą Nr. 7, nustatoma:
11.1. jeigu įveisiamas miškas – ar Projekte tinkamai nurodyta miško funkcinė
paskirtis (normalaus kirtimo amžiaus ūkiniai miškai, trumpo kirtimo amžiaus plantaciniai
miškai, apsauginiai miškai, ekosistemų apsaugos miškai ir rekreaciniai miškai), ar tai
neprieštarauja Miškų priskyrimo miškų grupėms tvarkos aprao, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 1171 „Dėl Miškų priskyrimo
miškų grupėms tvarkos aprašo ir miškų priskyrimo miškų grupėms normatyvų patvirtinimo",
ir kitų teisės aktų reikalavimams;
11.2. jeigu atkuriamas ar pertvarkomas miškas – ar Projekte tinkamai nurodyta
miškų grupė (IVA, IVB, III, IIA ir IIB);
11.3. jeigu veisiami plantaciniai želdiniai ar žėliniai – ar nurodyta jų kirtimų rotacijos
trukmė metais.
12. Atsakant į klausimą Nr. 8, nustatoma, ar Projekte tinkamai suprojektuotas miško
atkūrimo ar įveisimo būdas: želdinimu, žėlimu ar mišriai (želdinimu ir žėlimu).
13. Atsakant į klausimą Nr. 9, nustatoma, ar Projekte medyno ar krūmyno pertvarkymo
būdas suprojektuotas vadovaujantis Miško kirtimų taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79 „Dėl Miško kirtimų
taisyklių patvirtinimo".
14. Atsakant į klausimą Nr. 10, nustatoma, ar Projekte suprojektuota želdinių ar žėlinių
rūšinė sudėtis išreikšta formule, parodančia kiekvienos rūšies medžių skaičiaus arba užimamo
ploto (kai skirtingos medžių rūšys mišrinamos grupėmis ir jų tankis 1 ha skiriasi daugiau kaip
50%) dalį procentais, ar ji išreikšta sveiku skaičiumi (koeficientu) nuo 1 iki 10 koeficientų
mažėjimo tvarka, ar medžiai, kurių dalis rūšinėje sudėtyje yra 5% ar mažesnė, ir krūmai rūšinės
sudėties formulėje parašyti su „+" ženklu; ar tikslinės medžių rūšys parinktos atsižvelgiant į
augavietės sąlygas ir miško funkcinę paskirtį, vadovaujantis Nuostatų 11 punkto reikalavimais.
15. Atsakant į klausimą Nr. 11, nustatoma, ar Projekte tinkamai nurodytas medyno ar
krūmyno kirtimo būdas, kai atliekamas medyno ar krūmyno pertvarkymas, arba atkuriamas
miškas; ar nurodyta, kad buvęs medynas kirstas plynu, atvejiniu ar kitu kirtimu arba ištisai,
koridoriais, grupėmis atliekamas buvusio medyno ar krūmyno pertvarkymas; ar nurodytas
iškertamas plotas, ha.
16. Atsakant į klausimą Nr. 12, nustatoma, ar Projekte tinkamai suprojektuoti reikalingi
želdavietės ir (ar) želvietės paruošimo darbai (paviršinio vandens nuleidimas, nepageidaujamų
medžių ir krūmų pašalinimas, priemonės miško kenkėjų ir ligų židiniams surasti ar juos naikinti);
17. Atsakant į klausimą Nr. 13, nustatoma, ar Projekte tinkamai suprojektuota, kaip ir
kada turi būti ruošiama dirva (ištisai, vagomis, kauburėliais, aikštelėmis ir kt.); ar nurodytas dirvos ruošimo gylis, atstumai tarp vagų, juostų, kauburėlių ar aikštelių dydis, vagų kryptis (jei
miškas sodinamas užmirkstančiose augavietėse ar šlaituose); ar nurodyta priežastis, kodėl dirva
neruošiama (jei ji neruošiama) pagal Nuostatų 10 punktą.
18. Atsakant į klausimą Nr. 14, nustatoma, ar Projekte nurodytas medžių ir krūmų rūšių
tankis pagal rūšis 1 ha (tūkst. vnt.) suprojektuotas vadovaujantis Nuostatų 4 priedo reikalavimais,
įvertinus medžių rūšių procentinę dalį rūšinės sudėties formulėje.
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19. Atsakant j klausimą Nr. 15, nustatoma, ar Projekte tinkamai nurodyti medžių ar krūmų rūšių sodinimo atstumai (m), jų išdėstymas ir mišrinimas (eilėmis, eilėse, juostomis, juostomis ir eilėmis, grupėmis), grupių skaičius ir plotas (ha), eilių skaičius juostose.
20. Atsakant j klausimą Nr. 16, nustatoma: ar Projekte tinkamai nurodytas sodmenų tipas;
ar teisingai apskaičiuotas sodmenų poreikis (iš viso pagal medžių ir krūmų rūšis, tūkst. vnt.) tik
želdinamam ar mišriai įveisiamam arba mišriai atkuriamam plotui, atsižvelgiant į sodinimo
atstumus ir (ar) medžių grupių užimamą plotą, žėlinių augimo tolygumą.
21. Atsakant į klausimą Nr. 17, nustatoma, ar Projekte tinkamai nurodyti visi kilmių rajonai, iš kurių galima įsivežti miško dauginamąją medžiagą medžių rūšių, nurodytų Miško dauginamosios medžiagos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m.
spalio 29 d. įsakymu Nr. 521 „Dėl Miško dauginamosios medžiagos nuostatų patvirtinimo", 1
priede.
22. Atsakant į klausimą Nr. 18, nustatoma: ar Projekte tinkamai suprojektuotos apsaugos
priemonės kiekvienai projektuojamai medžių rūšiai (jei kiekvienai iš jų taikomos skirtingos priemonės), išskyrus atvejus, kai visoms medžių rūšims taikomos tos pačios apsaugos priemonės; ar
nurodyta, nuo kokių kenkėjų želdiniai ar žėliniai turi būti saugomi (graužikų, kiškių, stirnų ir
kt.); ar nurodytas tvoros aukštis ir tankis (jei tveriama tvora); ar nurodytas projektuojamų stovų
plėšriesiems paukščiams aukštis, skaičius ir jų išdėstymas sklype (jei tokie stovai projektuojami);
ar aprašytos naudotinos individualios medelių apsaugos priemonės, iš kokios medžiagos jos turi
būti pagamintos, kaip tvirtinamos, jų aukštis; ar nurodyta, kada, kaip dažnai, kokiomis oro sąlygomis ir koks minimalus medelių kiekis turi būti apsaugotas repelentais (jei projektuojama medelius apsaugoti repelentais); ar nurodyta, kada turi būti įrengtos mineralizuotos juostos, jų
plotis, kada ir kaip dažnai jos turi būti atnaujinamos.
23. Atsakant į klausimą Nr. 19, nustatoma: ar Projekte tinkamai suprojektuotos medelių
priežiūros priemonės nuo stelbiančios žolinės augalijos ar nepageidaujamų medžių ir krūmų,
atsižvelgiant į medžių rūšių atsparumą stelbimui; ar nurodytas jų taikymo periodiškumas (pagal
stelbimo tikimybę, atsižvelgiant į augavietės sąlygas), žuvusių medelių atsodinimo reikalavimai,
kitos būtinos želdinių ir (ar) žėlinių priežiūros priemonės.
24. Atsakant į klausimą Nr. 20, nustatoma: ar Projekte suprojektuoti veisiamo miško
plote esantys miško keliai, kvartalinės linijos, su mišku susiję įrenginiai (grioviai, pralaidos,
tilteliai, priešgaisriniai bokštai), technologinės linijos (neželdintinos juostos šalia kitų, su suprojektuotais želdiniais ar žėliniais besiribojančių, žemės savininkų ar valdytojų sklypų, melioracijos įrenginių ir kitos miško žemei priskirtinos technologinės linijos), 0,1 ha ir didesnės neželdintinos aikštės, įvairūs intarpai ir kiti neželdintini plotai (nurodant jų plotį ir (ar) užimamą plotą),
kitos specialios priemonės; jeigu plantacinius miško želdinius ar žėlinius numatoma tręšti
nuotekų dumblu – ar žemės savininkas kartu su Projektu turi pateikęs tręšimo planą, parengtą ir
suderintą laikantis Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimų LAND
20-2005, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu
Nr.349 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2001 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui
reikalavimai" patvirtinimo".
25. Atsakant į klausimą Nr. 21, nustatoma, ar Projekte sklypo brėžinys atitinka šiuos
reikalavimus:
25.1. jeigu įveisiamas miškas – brėžinys parengtas 1:5 000 masteliu ir jame
nurodyta: veisiamo ir želdinamo (želiančio) miško plotas, sklypo padėtis pasaulio šalių
atžvilgiu, gretimi objektai; skirtingais sutartiniais ženklais (ne spalvomis) pažymėtos
technologinės linijos (neželdintinos juostos šalia kitų, su suprojektuotais želdiniais ar
žėliniais besiribojančių, žemės savininkų ar valdytojų sklypų, melioracijos įrenginių ir kitos
miško žemei priskirtinos technologinės linijos), miško keliai, kvartalinės linijos, su mišku
susiję įrenginiai (grioviai, pralaidos, tilteliai, priešgaisriniai bokštai), priešgaisrinės mineralizuotos juostos, atskirai nurodytas bendras jų plotas, taip pat veisiamam miško plotui nepriskirtos įsiterpusios teritorijos; pažymėti įvairūs intarpai – 0,1 ha ir didesni neželdintini plotai,
0,3 ha ir didesnės skirtingų medžių rūšių grupės, nurodytas apytikris kiekvienos iš jų plotas;
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25.2. jeigu atkuriamas ar pertvarkomas miškas – brėžinys parengtas 1:10 000 arba
5 000 masteliu ir jame nurodyta: bendras atkuriamo ar pertvarkomo miško plotas, sklypo
padėtis pasaulio šalių atžvilgiu, sujungimas su kvartaliniu tinklu; rumbai arba azimutai, arba
vidaus kampai ir linijų ilgiai, arba posūkio taškų koordinatės; pažymėti įvairūs intarpai –
0,1 ha ir didesni neželdintini plotai, 0,3 ha ir didesnės skirtingų medžių rūšių grupės ir
nurodytas apytikris kiekvienos iš jų plotas;
26. Atsakant į klausimą Nr. 22, nustatoma, ar atskirai pateikiami veisiamo, atkuriamo,
pertvarkomo miško ploto ir želdinamo, želiančio miško ploto erdviniai vektoriniai duomenys
atitinka šiuos reikalavimus: duomenų formatas – SHP; koordinačių sistema – Lietuvos
koordinačių sistema LKS-94 (x, y koordinatės); grafinė lauko išraiška – plotas (negali būti linija,
taškas, multipoligonas); plotų ribos nekerta besiribojančių kitų žemės savininkų ar valdytojų
sklypų ribų; nurodyta ploto atributinė informacija: kadastrinis žemės sklypo numeris, plotas
hektarais vieno skaitmens po kablelio tikslumu.
27. Atsakant į konkretų klausimą, gali būti įrašoma pastaba, paaiškinanti pasirinkto
atsakymo varianto motyvus. Motyvai turi būti nurodyti kiekvienam neigiamam vertinimui.
28. Klausimai Nr. 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20 ir 21 įvertinami miško želdinimo ir
žėlimo vietoje.
29. Įrašoma darbuotojo, įgalioto vertinti projektą, pareigos, vardas, pavardė, vertinimo
data.
30. Parenkamas sprendimas dėl Projekto tvirtinimo (išbraukiamas nereikalingas); įrašoma
darbuotojo, įgalioto tvirtinti projektą, pareigos, vardas, pavardė.

Miško želdinimo ir žėlimo projektų
įvertinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo
4 priedas
(klausimyno forma)
KLAUSIMYNAS DĖL ĮTARIAMOS NUSIKALSTAMOS VEIKLOS
20
m.
d. Nr.
Valdos kadastrinis numeris ir miško želdinimo ir žėlimo vieta:
Projekto tikslas:

įveisti mišką;
atkurti pažeistą mišką;
pertvarkyti nevietinių medžių rūšių medynus į vietinių medžių rūšių medynus;
pertvarkyti minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynus ir krūmynus.
Veisiamo ar atkuriamo miško plotas
ha, iš jo – želdinamas ar želiantis
ha
(nereikalinga išbraukti)

Eil.
Nr.

1.

Įtariamos nusikalstamos veikos požymiai

Dokumentai tomis pačiomis datomis, numeriais ir (arba) kitu turiniu arba
atvirkščiai
(žymima ,, Taip“, jei buvo gauti skirtingo turinio dokumentai tomis pačiomis datomis, numeriais arba
atvirkščiai)

2.

Pareiškėjo / paramos gavėjo pateikti duomenys nesutampa su duomenimis vidinėse ir (arba) išorinėse informacinėse sistemose arba su informacija, gauta iš kitų įstaigų
(žymima ,, Taip “, jei naudojantis vidinėmis ir (arba) išorinėmis informacinėmis sistemomis arba informacija,
gauta š kitų įstaigų, nustatoma, kad duomenys nesutampa)

3.

Vizualiai skiriasi to paties asmens parašai ant pateiktų dokumentų
(žymima "Taip", jei ant pareiškėjo pateiktų dokumentų esantys to paties asmens parašai vizualiai skiriasi)

4.

Kiti įtariamos nusikalstamos veiklos požymiai
(žymima ,,Taip" jei nustatomi kiti, aukščiau nepamineti, tačiau galimi nusikalstamos veiklos požymiai)

Požymių, pažymėtų reikšmė ,,Taip“, aprašymas, pateikiant faktines aplinkybes:

PRIDEDAMA:
(išvardijami pridedami su įtariamu sukčiavimu / nusikalstama veika susiję dokumentai).

Darbuotojas, įtaręs pažeidimą:
(pareigos, pavardė, vardas)

Vadovas:
(pareigos, pavardė, vardas)

Reikšmė
Taip
Ne
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