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NEPRIKLAUSOMO EKSPERTO IŠVADA 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 IR 19 

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-420 IR SEIMO NARIŲ 

PASIŪLYMŲ DĖL ŠIO ĮSTATYMO PROJEKTO 

 

2017 m. birželio 29 d. 

Vilnius 

 

Pagal 2017 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos sprendimą Nr. SV-S-300 „Dėl Lietuvos 

Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto 

Nr. XIIIP-420 ir Seimo narių pasiūlymų dėl šio įstatymo projekto nepriklausomo ekspertinio įvertinimo“ 

(toliau – Valdybos sprendimas) ir Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2017 m. birželio 13 d. 

sprendimu Nr. SV-S-300 patvirtintą Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 

ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-420 ir Seimo narių pasiūlymų dėl šio įstatymo 

projekto nepriklausomo ekspertinio įvertinimo paslaugų pirkimo techninę specifikaciją (toliau – Techninė 

specifikacija), Lietuvos miškininkų sąjunga dalyvavo nepriklausomo ekspertinio įvertinimo paslaugų 

mažos vertės pirkimo apklausoje. 2017 m. birželio 22 d. (15:39) el. laišku Lietuvos miškininkų sąjunga 

buvo informuota, kad jos pasiūlymas pripažintas atitikusiu Techninės specifikacijos sąlygas. 

 

Atsižvelgdami į šioje išvadoje išvardintus dokumentus, teisės aktų nuostatas, projektus ir seimo narių 

pasiūlymus teikiame nepriklausomo eksperto išvadą dėl: 

 

1. Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 (toliau – Įstatymas) 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 

straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-420 (toliau – Projektas); ir 

2. Seimo narių pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 

19 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-420, registruotų iki nepriklausomo ekspertinio 

įvertinimo paslaugų viešojo pirkimo sutarties sudarymo (toliau – Seimo narių pasiūlymai). 

 

Pažymime, kad nepriklausomo eksperto išvadoje komentarai yra pateikiami pagal galiojančius Lietuvos 

Respublikos teisės aktus. Kartu atkreiptinas dėmesys, kad nepriklausomo eksperto išvadoje yra pateikiama 

tik šią išvadą pasirašiusio eksperto nuomonė. Šia nepriklausomo eksperto išvada nėra garantuojama ar 

kitokiu būdu patvirtinama, kad: (i) valstybės, savivaldybių ar kitos institucijos bei asmenys (įskaitant, bet 

neapsiribojant, teismus, priežiūros institucijas, arbitražą ir kitus subjektus) nagrinėjamais klausimais 

padarys tokias pačias ar analogiškas išvadas ir (ii) nepriklausomo eksperto išvadoje pateikta nuomonė bei 

komentarai išliktų tokie patys, jei būtų atskleista ar pateikta papildoma informacija (išvadoje remiamasi tik 
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viešai pateikta informacija, kadangi perkančioji organizacija Lietuvos miškininkų sąjungai nėra pateikusi 

jokios su paslaugų teikimu susijusios informacijos). 

 

Atkreiptinas dėmesys, kad nepriklausomo ekspertinio vertinimo paslaugų teikimo terminas, nustatytas 

Valdybos sprendimus yra itin trumpas (7 kalendorinės dienos arba 40 darbo valandų), todėl ši eksperto 

išvada yra ribota paties Valdybos sprendimo ir Techninės specifikacijos. 

 

Techninės specifikacijos 2.2 punkte nurodyta, kad tikrinami tik tie Seimo narių pasiūlymai, kurie buvo 

užregistruoti iki nepriklausomo ekspertinio įvertinimo paslaugų viešojo pirkimo sutarties sudarymo, t. y. 

iki 2017 m. birželio 22 d., todėl vėlesni Seimo narių ar kitų institucijų pasiūlymai vertinti nebuvo. Pagal 

Valdybos sprendimą ir Techninę specifikaciją Seimo narių pasiūlymų atitiktis teisėkūros principams, 

tinkamai integracijai į nacionalinę teisės sistemą, neprieštaravimas Lietuvos Respublikos tarptautiniams 

įsipareigojimams nebuvo vertinami, taip pat nebuvo vertinami Seimo narių pasiūlymai vadybiniu bei 

viešojo administravimo požiūriu. Vadovaujantis Valdybos sprendimu ir Technine specifikacija taip pat 

nebuvo vertinami susijusių įstatymų pakeitimų projektai. 

 

Pažymėtina, kad objektyviai nėra įmanoma per 7 kalendorines dienas pateikti visiškai naują Įstatymo 

projekto tekstą, todėl toks projektas kartu su šia išvada nėra pateikiamas (Techninės specifikacijos 4 

punktas). 

 

Ekspertas pažymi ir pabrėžia, kad teikdamas savo nuomonę ir vertindamas Projektą veikia pagal teisinių 

paslaugų sutartį, sudarytą su Lietuvos miškininkų sąjunga. 
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I. IŠVADŲ SANTRAUKA 

 

1. Projekte pasirinktas modelis steigti naują valstybės įmonę „Lietuvos valstybiniai miškai“ negali būti 

laikomas pateisinamu tol, kol nebus sistemiškai išspręsti Projekte neaptarti klausimai, susiję su 

veiksmingu išteklių paskirstymu ir aukštų valdymo ir skaidrumo standartų įgyvendinimu, t. y. tol, 

kol nebus išspręstas centralizuoto miškų valdytojo bei jo struktūrinių padalinių efektyvaus valdymo 

klausimas. Eksperto vertinimu Projektas yra tobulintinas, todėl galėtų būti svarstomas tik po 

papildomų pakeitimų ir detalesnės analizės. Pagal dabartinį Projektą negalima daryti 

vienareikšmiškos išvados, kad bus pasiekti EBPO nustatyti veiksmingo išteklių paskirstymo tikslai 

ir įgyvendinti aukšti valdymo ir skaidrumo standartai. 

2. Įvertinus pateiktus Seimo narių pasiūlymus dėl Projekto darytina išvada, kad pasiūlymai yra 

fragmentiški ir nesistemiški. Pasiūlymais bandoma įgyvendinti naujus ar reformuoti esamus teisės 

institutus atsietai nuo Lietuvos Respublikos teisinės sistemos. Neatsižvelgiama į tai, kaip siūlomi 

pakeitimai dera su kitų institucijų kompetencija ir funkcijomis, dalis pasiūlymų prieštarauja 

taikytiniems Lietuvos Respublikos įstatymams. 

3. Projektas atitinka pagrindinius Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 

dalyje nurodytus teisėkūros principus, išskyrus atvejus, kai tai tiesiogiai numatyta šioje išvadoje. 

Be to, Projektas nevisiškai tinkamai integruotas į nacionalinę teisės sistemą, tačiau tiesiogiai 

neprieštarauja Lietuvos Respublikos tarptautiniams įsipareigojimams. 

4. Įstatymo projektu siekiama įgyvendinti reforma nėra teigiamai vertintina vadybiniu ir viešojo 

administravimo požiūriu dėl šių priežasčių:  

4.1 pateikti pasiūlymai dėl Įstatymo keitimo nėra pagrįsti tvirtais ekonominiais, vadybiniais, 

socialiniais ar kitais skaičiavimais, o paremti tik teoriniais teiginiais;  

4.2 valstybinio miško ūkio reformą rekomenduojama įgyvendinti tik iš anksto parengtais 

įgyvendinimo etapais. Priešingu atveju, kyla neigiamų ekonominių ir socialinių pasekmių 

grėsmė. 

4.3 valstybino miško sektoriaus strateginiai tikslai neatitinka reformoje deklaruojamų tikslų. 

Lietuvos valstybinio miško ūkio pagrindinė paskirtis turėtų būti suprantama kaip tenkinti 

viešuosius interesus. Tokios pastabos taip pat išsakytos ir EBPO atliktoje Apžvalgoje. 

 



 

II. PROJEKTO VERTINIMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Eksperto 

nuomonė 
Argumentai, pagrindžiantys eksperto nuomonę 

str. 
str. 

d. 
p. 

1. 2 4  Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: 

 

„4. Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos 

ministerijos – valstybinių miškų, priskirtų miškų 

urėdijoms, ūkinio valdymo institucija, organizuojanti ir 

koordinuojanti šių miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą ir 

miško išteklių naudojimą. Gamtotvarkos priemonės 

miškuose – vidinės miškotvarkos projektuose 

suprojektuotos specialios gamtinės aplinkos 

tvarkymo ir apsaugos priemonės, skirtos palankiai 

saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių, bendrijų, 

buveinių ir ekosistemų apsaugos būklei ir jų 

ilgalaikiam išlikimui užtikrinti.“ 

 

Nepritarti 

sąvokos 

panaikinim

ui 

/ 

Pritarti 

naujos 

sąvokos 

įvedimui su 

išlyga 

APIBENDRINTA IŠVADA 

 

Atsižvelgiantį Projekte siūlomą funkcijų dualizmą 

sąvoka „Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos 

ministerijos“ negali būti panaikinta, kadangi liktų 

reglamentavimo spraga. 

 

Įstatymas galėtų būti papildytas sąvoka „Generalinė 

miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos“ prieš tai ištyrus 

sąvokų „gamtotvarkos“ ir „gamtotvarkos priemonės“ 

suderinamumą (tokių teisės aktų yra daugiau kaip 500). 

 

DETALI ANALIZĖ 

 

Pagal siūlomą Projektą numatoma panaikinti sąvoką 

„Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos“, 

tačiau Projekte ši sąvoka ir toliau yra vartojama 

(pavyzdžiui, Projekto 3 straipsnio 4 dalyje, kuria siūloma 

keisti Įstatymo 5 straipsnio 4 dalį ir yra nurodoma 

Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos 

kompetencija). Toks sąvokos naikinimas negali būti 

aiškinamas kaip sistemiškas, kadangi tampa neaišku, kas 

yra Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos. 

 

Atsižvelgiant į komentarą Nr. 3, eksperto nuomone, 

sąvoka „Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos 

ministerijos“ galėtų likti nepakeista. 

 

Nauja sąvoka „Gamtotvarkos priemonės miškuose“ 

nuosekliai vartojama ir aptariama Projekte. Kituose 
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Eil. 

Nr. 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Eksperto 

nuomonė 
Argumentai, pagrindžiantys eksperto nuomonę 

str. 
str. 

d. 
p. 

įstatymuose „gamtotvarkos“ ir „gamtotvarkos 

priemonės“ sąvokos yra vartojamos,1 tačiau nė viename 

teisės akte nėra vartojama „gamtotvarkos priemonių 

miškuose“ sąvoka. 

 

Atsižvelgiant į tai, kad teisės aktuose yra vartojamos tiek 

„gamtotvarkos“ (Teisės aktų registre randama 532 

rezultatai|) ir „gamtotvarkos priemonės“ (Teisės aktų 

registre randama 229 rezultatai|) sąvokos, gali kilti tam 

tikrų neatitikimų ar prieštaravimų tarp skirtinguose teisės 

aktuose vartojamų tarpusavyje susijusių sąvokų. 

Atsižvelgiant į šios išvados apimtį, minėti teisės aktai 

nebuvo analizuoti ir nebuvo vertinama, ar yra tam tikrų 

prieštaravimų ar neatitikimų papildomai įvedus 

„Gamtotvarkos priemonės miškuose“ sąvoką. 

 

Pagal Projektą Įstatymas taip pat papildomas 5 straipsnio 

2 dalies 9 punktą, kuriame numatyta, kad Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos 

ministerija) nustato privalomąsias miško įveisimo, 

atkūrimo, apsaugos, tvarkymo darbų ir gamtotvarkos 

priemonių miškuose įgyvendinimo normas. 

 

Manytina, kad gamtotvarkos priemonių miškuose 

sąvokos įtvirtinimu ir numatymu, jog Aplinkos 

ministerijos kompetencija yra įgyvendinti gamtotvarkos 

priemonių miškuose normas, yra praplečiama Aplinkos 

ministerijos kompetencija. Darytina išvada, kad pagal 

                                                 

 
1 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902). 
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Eil. 

Nr. 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Eksperto 

nuomonė 
Argumentai, pagrindžiantys eksperto nuomonę 

str. 
str. 

d. 
p. 

Įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 2 punktą, gamtotvarkos 

priemonių miškuose įgyvendinimas patenka į Aplinkos 

ministerijos funkcijas. 

 
2. 2 5  Pakeisti 2 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip: 

 

„5. Kompleksinė miškų ūkio veikla – veikla, apimanti 

miškų įveisimą, atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, racionalų 

miškų išteklių naudojimą, prekybą mediena ir miško 

ištekliais, gamtotvarkos priemonių miškuose 

įgyvendinimą. 

 

Pritartina 

su išlyga 

APIBENDRINTA IŠVADA 

 

Įstatymas galėtų būti papildomas siūlomu pakeitimu 

atsižvelgiant į 1 komentarą. 

3. 2 17  Pakeisti 2 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip: 

 

„17. Miško valdytojas – miško savininkas; miškų 

urėdija valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai 

miškai“, valstybinio rezervato direkcija, nacionalinio 

parko direkcija, savivaldybė, valstybės įmonė ar kitas 

juridinis asmuo, valdantis patikėjimo teise įstatymų 

nustatyta tvarka jam Vyriausybės nutarimais perduotą 

valstybinėms funkcijoms įgyvendinti valstybinę miško 

žemę; kitas fizinis ar juridinis asmuo, užsienio 

valstybėje įsteigta organizacija, neturinti juridinio 

asmens statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą pagal tos 

valstybės įstatymus, įgijusi privačios miško žemės 

valdymo teisę.“ 

 

Nepritarti  APIBENDRINTA IŠVADA 

 

Projekte pasirinktas modelis steigti naują valstybės 

įmonę „Lietuvos valstybiniai miškai“ negali būti 

laikomas pateisinamu tol, kol nebus sistemiškai išspręsti 

Projekte neaptarti klausimai, susiję su veiksmingu 

išteklių paskirstymu ir aukštų valdymo ir skaidrumo 

standartų įgyvendinimu, t. y. tol, kol nebus išspręstas 

centralizuoto miškų valdytojo bei jo struktūrinių 

padalinių efektyvaus valdymo klausimas. 

 

Pažymėtina, kad objektyviai nėra įmanoma per 7 

kalendorines dienas pateikti visiškai naują Įstatymo 

projektą, todėl toks projektas kartu su šia išvada nėra 

pateikiamas. 
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Eil. 

Nr. 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Eksperto 

nuomonė 
Argumentai, pagrindžiantys eksperto nuomonę 

str. 
str. 

d. 
p. 

 

DETALI ANALIZĖ 

 

Projektu siūloma panaikinti dabar egzistuojančias 42 

miškų urėdijas ir jų funkcijas sujungti vienoje valstybės 

įmonėje „Lietuvos valstybiniai miškai“. 

 

Pagal šiuo metu galiojančio Įstatymo nuostatas 

Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos 

atlieka miškų urėdijų savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančios institucijos funkcijas ir koordinuoja jų 

veiklą.2 Savo ruožtu miškų urėdijos pagal Įstatymą yra 

valstybės įmonės, patikėjimo teise valdanti, naudojanti 

valstybinius miškus ir jais disponuojanti įstatymų 

nustatyta tvarka, taip pat vykdanti juose kompleksinę 

miškų ūkio veiklą ir kitą įmonės įstatuose numatytą 

veiklą.3 Pagal dabartinį reglamentavimą, Generalinė 

miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos kontroliuoja 

visas 42 miškų urėdijas, kadangi jai Įstatymu yra pavesta 

atlikti valstybės įmonių savininko funkcijas, t. y. 

Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos 

kiekvienoje miškų urėdijoje: 1) tvirtina įmonės veiklos 

strategiją; 2) tvirtina įmonės įstatus; 3) priima sprendimą 

pakeisti įmonės buveinę; 4) skiria ir atšaukia įmonės 

vadovą, nustato darbo sutarties su įmonės vadovu 

sąlygas, įmonės vardu sudaro ir nutraukia darbo sutartį 

su įmonės vadovu, tvirtina įmonės vadovo pareigybės 

                                                 

 
2 Įstatymas, 5 straipsnio 4 dalies 1 punktas. 
3 Įstatymas, 2 straipsnio 20 dalis. 
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Eil. 

Nr. 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Eksperto 

nuomonė 
Argumentai, pagrindžiantys eksperto nuomonę 

str. 
str. 

d. 
p. 

nuostatus; 5) skiria ir atšaukia valdybos narius, jeigu 

sudaroma valdyba; 6) tvirtina įmonės metinius turto 

įsigijimo ir skolinimosi planus, metines pajamų ir išlaidų 

sąmatas; 7) tvirtina įmonės metinių finansinių ataskaitų 

rinkinį ir pelno (nuostolių) paskirstymą; 8) parenka 

atestuotą auditorių (toliau – auditorius) ar audito įmonę 

įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui 

atlikti; 9) priima sprendimą reorganizuoti įmonę; 10) 

priima sprendimą pertvarkyti įmonę, išskyrus šio 

Įstatymo nustatytas išimtis; 11) priima sprendimus 

likviduoti įmonę ir atšaukti įmonės likvidavimą; 12) 

paskiria ir atleidžia įmonės likvidatorių.4 Visų 42 miškų 

urėdijų veikla kontroliuojama centralizuotai vienos 

valstybės įmonių savininko funkcijas įgyvendinančios 

institucijos.5 

 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija 

(toliau – EBPO), kurioje narystės šiuo metu siekia 

Lietuva, atlikusi Lietuvos valstybės valdomų įmonių 

valdymo apžvalgą6 (toliau – Apžvalga), pateikė 

pastebėjimus, rekomendacijas ir pasiūlymus dėl 

valstybės valdomų įmonių valdymo tobulinimo. 

Apžvalgoje nurodyta, kad turėtų būti imamasi 

priemonių, kad mažų valstybės valdomų įmonių grupės 

su tapačiomis ar beveik tapačiomis funkcijomis 

veiksmingai paskirstytų išteklius ir joms būtų taikomi 

                                                 

 
4 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas (Žin., 1994, Nr. 102-2049; 2004, Nr. 4-24), 4 straipsnio 4 dalis. 
5 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas (Žin., 1994, Nr. 102-2049; 2004, Nr. 4-24), 16 straipsnio 1 dalis. 
6 EBPO Lietuvos valstybės valdomų įmonių apžvalga. 
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Eil. 

Nr. 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Eksperto 

nuomonė 
Argumentai, pagrindžiantys eksperto nuomonę 

str. 
str. 

d. 
p. 

aukštesni valdymo ir skaidrumo standartai (didesnėms 

valstybės valdomoms įmonėms yra taikomi griežtesni 

standartai). Apžvalgoje kelis kartus paminėta, kad vienas 

iš  sektorių, kuriame yra daug valstybės valdomų įmonių, 

vykdančių tas pačias funkcijas yra miškininkystės 

sektorius su 42 miškų urėdijomis.7 Apžvalgoje 

pateiktose išvadose8 nurodoma, kad siūloma 

„sukonkretinti priežastis, kodėl reikia išlaikyti 42 miškų 

urėdijas <...> ir sektorius organizuoti taip, kad būtų 

pasiektas veiksmingas išteklių paskirstymas ir 

įgyvendinti aukšti valdymo ir skaidrumo standartai. Toks 

tikslas galėtų būti pasiektas sujungiant įmones 

kiekviename iš šių sektorių.“ 

 

Nors Projekto aiškinamajame rašte9 nurodoma, kad 

EBPO rekomendacijos yra nurodomojo pobūdžio, tačiau 

sistemiškai aiškinant visą Apžvalgą negalima padaryti 

vienareikšmiškos išvados, kad miškų urėdijų vykdymų 

funkcijų sujungimas į vieną centralizuotą valstybės 

įmonę pasieks Apžvalgoje nurodytus tikslus. Tokia 

pozicija grindžiama šiais argumentais: 

 

Pirma, pagrindinis Apžvalgoje nurodytas tikslas yra 

organizuoti miškininkystės sektoriaus valdymą tokiu 

būdu, kad būtų pasiektas veiksmingas išteklių 

paskirstymas ir įgyvendinti aukšti valdymo ir 

                                                 

 
7 Apžvalga, p. 27, 63, 99, 102, 108 ir kt. 
8 Apžvalga, p. 108. 
9 Aiškinamasis raštas „Dėl Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir susijusių įstatymo projektų“, 1 straipsnis.  
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Eil. 

Nr. 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Eksperto 

nuomonė 
Argumentai, pagrindžiantys eksperto nuomonę 

str. 
str. 

d. 
p. 

skaidrumo standartai. Kaip vienas iš EBPO pasiūlymų 

šiems tikslams pasiekti yra galimybė sujungti dabartines 

miškų urėdijas į vieną centralizuotai funkcijas 

atliekančią valstybės įmonę.10 Tačiau tai nėra vienintelė 

galimybė pasiekti šį tikslą. Pati EBPO pripažįsta, kad ne 

visos EBPO narės yra centralizavusios miškų sektoriaus 

valdymą vienoje valstybinėje įmonėje.11 Dėl šios 

priežasties negalima daryti vienareikšmiškos išvados, 

kad miškininkystės sektoriaus valdymo konsolidavimas 

yra vienintelė priemonė pasiekti veiksmingą išteklių 

paskirstymą ir įgyvendinti aukštus valdymo ir skaidrumo 

standartus. 

 

Antra, šiuo metu Įstatymas numato, kad visos miškų 

urėdijos yra valdomos centralizuotai, t. y. Generalinės 

miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos, todėl valstybė 

per savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją 

teoriškai turi visas galimybes užtikrinti, kad būtų 

pasiektas veiksmingas išteklių paskirstymas ir 

įgyvendinti aukšti valdymo ir skaidrumo standartai. 

Pavyzdžiui, savininko teises ir pareigas įgyvendinti 

institucija turi teisę tvirtinti kiekvienos miško urėdijos 

įstatus,12 skirti ir atšaukti vadovą,13 kontroliuoti 

finansinius miškų urėdijos rodiklius,14 nustatyti, kad 

                                                 

 
10 Apžvalga, p. 108. 
11 Apžvalga, p. 63. 
12 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas (Žin., 1994, Nr. 102-2049; 2004, Nr. 4-24), 4 straipsnio 4 dalies 2 punktas. 
13 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas (Žin., 1994, Nr. 102-2049; 2004, Nr. 4-24), 4 straipsnio 4 dalies 4 punktas. 
14 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas (Žin., 1994, Nr. 102-2049; 2004, Nr. 4-24), 4 straipsnio 4 dalies 7 punktas. 
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Eil. 

Nr. 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Eksperto 

nuomonė 
Argumentai, pagrindžiantys eksperto nuomonę 

str. 
str. 

d. 
p. 

miškų urėdijoje turi būti sudaroma valdyba ir nustatyti 

specialiuosius reikalavimus valdybos nariams.15 Teisė ar 

pareiga formuoti kolegialius valdymo organus 

įgyvendinama vadovaujantis poįstatyminiais teisės 

aktais, kuriuose numatyti atveji, kai kolegialių organų 

steigimas yra privalomas, ir atvejai, kai savininko teises 

ir pareigas įgyvendinanti institucija gali nuspręsti dėl 

kolegialaus organo steigimo pati.16  Manytina, kad pagal 

galiojantį Įstatymą Generalinė miškų urėdija prie 

Aplinkos ministerijos turi nemažai priemonių, kad galėtų 

užtikrinti aukštus valdymo ir skaidrumo standartus 

miškų urėdijose. Nepaisant to, pagal viešai prieinamus 

duomenis, Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos 

ministerijos yra valstybės biudžetinė įstaiga, todėl negali 

būti priskirta valstybės valdomų įmonių I-II 

kategorijoms,17 todėl nėra griežto reikalavimo joje 

sudaryti kolegialų valdymo organą. Tokia situacija 

vertintina kaip ydinga ir, siekiant įgyvendinti EBPO 

iškeltus tikslus dėl veiksmingo išteklių paskirstymo ir 

aukštų valdymo ir skaidrumo standartų įgyvendinimo, 

miškų urėdijų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti 

institucija turėtų atitikti  aukštesnius valdymo 

reikalavimus, pavyzdžiui, būti priskirta prie 1 ar 2 grupės 

valstybės valdomų įmonių. Atkreiptinas dėmesys, kad 

                                                 

 
15 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas (Žin., 1994, Nr. 102-2049; 2004, Nr. 4-24), 10 straipsnio 1 ir 6 dalys. 
16 Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 67-3394), 31-32 punktai. 
17 Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 67-3394), 1 ir 2 priedai. 
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Eil. 

Nr. 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Eksperto 

nuomonė 
Argumentai, pagrindžiantys eksperto nuomonę 

str. 
str. 

d. 
p. 

pasirinkus Projekte siūlomą variantą taip nėra aišku, ar 

valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ būtų 

priskirta prie 1 ar 2 grupės valstybės valdomų įmonių. 

Jeigu valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ 

nebūtų priskirta prie minėtų grupių (arba nesiektų 

nustatytų kriterijų) ir joje nebūtų sudaromas kolegialus 

organas, tai nebūtų tenkinami EBPO nustatyti kriterijai. 

 

Trečia, Projekte yra nurodoma, kad valstybės įmonė 

„Lietuvos valstybiniai miškai“ turės filialus – miškų 

urėdijas. Tai reiškia, kad dabartiniame Įstatyme 

įtvirtintas miškų urėdijų statusas yra keičiamas iš 

valstybės įmonės į filialą. Atkreiptinas dėmesys, kad 

valstybės įmonė yra atskiras juridinis asmuo, o filialas 

yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis savo 

buveinę ir atliekantis visas arba dalį juridinio asmens 

funkcijų, tačiau teisės požiūriu netraktuojamas kaip 

atskiras ir savarankiškas juridinis asmuo.18 Šiuo metu nei 

vienas teisės aktas detaliai nereguliuoja kaip turėtų būti 

valdomi valstybės įmonės steigiami filialai. Teisės 

aktuose tik nustatyta, kad valstybės įmonės vadovas 

tvirtina filialų nuostatus bei renka ir atšaukia filialų 

valdymo organų narius.19 Toks reglamentavimas kai 

vieno asmens, t. y. valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ vadovo, kompetencijoje bus 

sutelktos galios skirti ir atleisti kiekvienos miškų 

urėdijos valdymo organo narius bei tvirtinti pagrindinius 

                                                 

 
18 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Antroji knyga. Asmenys (Žin., 2000, Nr. 74-2262), 2.34 straipsnio 2 dalis ir 2.53 straipsnis. 
19 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas (Žin., 1994, Nr. 102-2049; 2004, Nr. 4-24), 11 straipsnio 1 dalies, 4-5 punktai. 
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Eil. 

Nr. 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Eksperto 

nuomonė 
Argumentai, pagrindžiantys eksperto nuomonę 

str. 
str. 

d. 
p. 

filialų veiklos dokumentus (nuostatus) tikėtina, kad 

neatitinka EBPO nubrėžto tikslo įgyvendinti aukštus 

valdymo ir skaidrumo standartus. Be papildomo 

reglamentavimo, kuriuo būtų sureguliuojama, kaip turėtų 

būti valdomi filialai ir kiek tokių filialų galėtų būti, 

Projekte siūlomas reglamentavimas vertintinas kaip 

neišbaigtas ir ydingas. Pabrėžtina, kad Apžvalgoje 

nurodyta, kad keli žmonės negali objektyviai ir 

efektyviai prižiūrėti, kaip veikia 42 miškų urėdijos, todėl 

Projekte pateiktas pasiūlymas visas miškų urėdijas 

kontroliuoti kaip filialus gali būti EBPO vertinimas kaip 

ydingas.20 

 

Ketvirta, nėra iki galo aiškus Projekto tikslas steigti 

naują valstybės įmonę, o dalį funkcijų palikti Generalinei 

miškų urėdijai prie Aplinkos ministerijos. Pagal siūlomo 

Projekto 5 straipsnio 4 dalį Generalinei miškų urėdijai 

prie Aplinkos ministerijos liktų funkcijos, kurios yra 

susijusios su viešųjų poreikių tenkinimu, pavyzdžiui, yra 

įtvirtinta, kad Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos 

ministerijos nustato miškų urėdijoms privalomąsias 

miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normas. 

Kaip jau buvo minėta aukščiau, pagal Projektą miškų 

urėdijos taptų valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai 

miškai“ filialais, todėl už tokių filialų valdymą būtų 

atsakingas tik valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai 

miškai“ vadovas, o Generalinė miškų urėdija prie 

Aplinkos ministerijos neturėtų kompetencijos (nors tai ir 

                                                 

 
20 Apžvalga, p. 99. 
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Eil. 

Nr. 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Eksperto 

nuomonė 
Argumentai, pagrindžiantys eksperto nuomonę 

str. 
str. 

d. 
p. 

būtų nustatyta įstatyme) filialams (valstybės įmonės 

„Lietuvos valstybiniai miškai“ struktūriniams 

vienetams) duoti valdingų nurodymų. Toks funkcijų 

dualizmas tikėtina, kad sukurtų priešingą situaciją, nei 

yra nurodyta EBPO, t. y. nebūtų pasiektas veiksmingas 

išteklių paskirstymas. Projekto aiškinamajame rašte 

nurodoma, siekiama likviduoti Generalinę miškų urėdiją 

prie Aplinkos ministerijos, paliekant ją vykdyti funkcijas 

iki 2017 m. gruodžio 31 d.  Nepaisant to, lieka neaiškus 

Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos 

statusas ją pašalinant iš visų Įstatymo nuostatų, išskyrus 

5 straipsnio 4 dalį, kurioje apibrėžiamos Generalinės 

miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos funkcijos. 

Projektu siekiama, kad Įstatymo pakeitimai įsigaliotų iki 

2018 m. sausio 1 d, todėl siūlytina numatyti pereinamąjį 

laikotarpį, kurio metu visos Generalinės miškų urėdijos 

prie Aplinkos ministerijos funkcijos būtų perduotos 

valstybės įmonei „Lietuvos valstybiniai miškai“. 

 

Penkta, Apžvalgoje yra minima, kad miškų urėdijoms 

tenka vienos iš daugiausiai sąnaudų reikalaujančių 

viešojo pobūdžio veiklų, kurios yra finansuojamos 

išskirtinai iš miškų urėdijų vykdomos komercinės 

veiklos.21 Siūlomu Projektu nėra iki galo aišku, ar 

bandoma įgyvendinti šią EBPO pastabą. 

 

Šešta, kadangi Projektu siūloma miškų urėdijas laikyti 

valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ filialais, 

                                                 

 
21 Apžvalga, p. 27, 77. 
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Nr. 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Eksperto 

nuomonė 
Argumentai, pagrindžiantys eksperto nuomonę 

str. 
str. 

d. 
p. 

tai tampa sudėtinga tinkamai įgyvendinti EBPO pateiktą 

pastabą, kad miškų urėdijose dažnai valdybos 

pirmininko pareigas užima politinio pasitikėjimo 

politinis tarnautojas.22 Tokia situacija sukuria kelias 

problemas: 1) ar toks tarnautojas galės tinkamai vykdyti 

savo kaip valdybos nario funkcijas, t. y. ar galės skirti 

pakankamai laiko, ir 2) ar toks tarnautojas turės 

pakankamai kompetencijos su valdymo susijusioms 

pareigoms tinkamai vykdyti. 

 

Kaip pavyzdį (tai nebūtinai atspindi gerąją praktiką) 

galima pateikti valstybės įmonę Registrų centras, kuri 

turi 10 filialų, taip pat yra įsteigti 40 filialų skyrių. 

 

Vadovaujantis valstybės įmonės Registrų centro įstatų 

7 p.23, valstybės įmonė Registrų centras turi filialus, 

kurie nėra juridiniai asmenys ir veikia pagal įmonės 

įstatuose ir filialo nuostatuose jiems nustatytą 

kompetenciją. Valstybės įmonės Registrų centro 

direktoriaus įsakymu24 yra patvirtinti visų dešimties 

filialų nuostatai. Visų filialų nuostatų 16 punktas yra 

identiškas ir numato, kad filialas turi teisę, suderinęs su 

valstybės įmonės Registrų centro valdymo organais, 

nustatyti filialo vidaus struktūrą pagal valstybės įmonės 

Registrų centro patvirtintą tipinę filialo struktūrą. 

                                                 

 
22 Apžvalga, p. 102. 
23 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1R-193 „Dėl valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos reorganizavimo“ patvirtinti valstybės įmonės 

registrų centro įstatai (TAR, 2016-06-27, Nr. 2016-17694) (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2017 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 1R-40 patvirtinta redakcija). 
24 Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2017 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. v-141. 
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str. 
str. 

d. 
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Manytina, kad tokia valdymo struktūra nevisiškai 

atitinka EBPO iškeltus tikslus. 

 
4. 2 20  Pakeisti 2 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„20. Miškų urėdija – valstybės įmonė, patikėjimo teise 

valdanti, naudojanti valstybinius miškus ir jais 

disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka, taip pat 

vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą ir kitą 

įmonės įstatuose numatytą veiklą valstybės įmonės 

„Lietuvos valstybiniai miškai“ filialas, turintis 

struktūrinius padalinius – girininkijas, bei jam 

priskirtuose valstybiniuose miškuose vykdantis 

kompleksinę miškų ūkio veiklą.“ 

 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Žiūrėti komentarą Nr. 3. 

 

5. 2 30  Pakeisti 2 straipsnio 30 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„30. Valstybiniai miškų pareigūnai (vyriausieji 

valstybiniai miškų pareigūnai, vyresnieji 

valstybiniai miškų pareigūnai ir valstybiniai miškų 

pareigūnai) Valstybinis miškų pareigūnas – miškų 

ūkio valstybinio valdymo, valstybinių miškų miško 

apsaugos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, 

ir valstybinės miškų kontrolės įstaigų, Generalinės 

miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos aplinkos 

apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios įstaigos 

valstybės tarnautojai tarnautojas, ir miškų urėdijų 

miško apsaugos  darbuotojai, dirbantys pagal darbo 

sutartis ir turintys turintis įstatymų nustatytus 

įgaliojimus. Vyriausiųjų valstybinių miškų pareigūnų, 

vyresniųjų valstybinių miškų pareigūnų ir valstybinių 

miškų pareigūnų statusas suteikiamas Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro įsakymu.“ 

Pritarti APIBENDRINTA IŠVADA 

 

Sąvoka performuluojama ir sukonkretinama, 

išbraukiamas perteklinis valstybinių miškų pareigūnų 

pareigybių nurodymas. 
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str. 
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6. 2 31  Papildyti 2 straipsnį nauja 31 dalimi ir ją išdėstyti taip: 

 

„31. Valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ 

– valstybės įmonė, patikėjimo teise valdanti, 

naudojanti valstybinius miškus ir jais disponuojanti 

įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis, turinti 

filialus – miškų urėdijas, taip pat vykdanti 

kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose 

miškuose ir kitą įmonės įstatuose numatytą veiklą.“ 

 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Žiūrėti komentarą Nr. 3. 

 

Papildomai pažymėtina, kad valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ veikla turėtų būti ribojama įstatymu, 

o ne įstatais. 

 

7. 2 31  Buvusią 2 straipsnio 31 dalį laikyti 32 dalimi: 

 

„31. 32. Žaliavinė mediena – miško žemėje nukirstų 

medžių stiebų mediena, skirta medienos gaminiams 

ruošti.“ 

 

Pritarti 

pakeitimui 

APIBENDRINTA IŠVADA 

 

Numeracijos pakeitimas, nekeičiantis turinio, todėl 

plačiau nėra komentuojama. 

8. 2 33  Papildyti 2 straipsnį nauja 33 dalimi ir ją išdėstyti taip: 

 

„33. Miško kirtimo liekanos – kelmų antžeminė dalis, 

nuopjovos, susmulkinta pjūvių mediena, viršūnės, 

šakos, stiebai smulkių medžių, kurių skersmuo 1,3 m 

aukštyje yra 6 cm ir mažesnis, trako medžių ir krūmų 

stiebai.“ 

 

Nuomonė 

negali būti 

pateikiama 

APIBENDRINTA IŠVADA 

 

Pakeitimas turėtų būti įvertintas ne iš teisinės ar 

vadybinės, bet iš aplinkosauginės ir miškotvarkos pusės, 

o tai neįeina į Technines specifikacijas. 

9. 4 6  Pakeisti 4 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip: 

 

„6. Valstybinę miško žemę patikėjimo teise valdo miškų 

urėdijos valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai 

miškai“, valstybinių rezervatų direkcijos, nacionalinių 

parkų direkcijos, savivaldybės, valstybės įmonės ir kiti 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Žiūrėti komentarą Nr. 3. 
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Argumentai, pagrindžiantys eksperto nuomonę 

str. 
str. 

d. 
p. 

juridiniai asmenys. Valstybinės miško žemės sklypai 

patikėjimo teise perduodami šiems subjektams 

Vyriausybės nutarimais valstybinėms funkcijoms 

įgyvendinti Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 

nustatyta tvarka.“ 

 
10. 4 7  Pakeisti 4 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip: 

 

„7. Laisvos valstybinės žemės fonde esantys ir 

nepanaudoti nuosavybės teisėms atkurti valstybinių 

miškų sklypai, kurie yra įsiterpę į valstybinės reikšmės 

miškus arba su jais ribojasi, arba yra 5 hektarų ir didesni 

ir turi privažiavimo kelius, Vyriausybės nutarimais 

perduodami patikėjimo teise valdyti miškų urėdijoms 

valstybės įmonei „Lietuvos valstybiniai miškai“. Kiti 

nuosavybės teisėms atkurti nepanaudoti valstybinių 

miškų sklypai parduodami aukcionuose, jeigu kituose 

įstatymuose nenustatyta kitaip.“ 

 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

 

Kitai daliai 

pritarti 

 

Žiūrėti komentarą Nr. 3. 

 

Pakeitimas, kuriuo vietoje „miškų urėdijoms“ nurodoma, 

kad valstybinių miškų sklypai Vyriausybės nutarimais 

perduodami patikėjimo teise valdyti valstybės įmonei 

„Lietuvos valstybiniai miškai“ yra techninio pobūdžio, 

keičiantis miškų urėdijas į valstybės įmonę „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ visame tekste. Dėl valstybės įmonės 

„Lietuvos valstybiniai miškai“ plačiau žiūrėti komentarą 

Nr. 3. 

 

Pakeitimui, kad kiti nuosavybės teisėms atkurti 

nepanaudoti valstybinių miškų sklypai parduodami 

aukcionuose, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta 

kitaip pritartina dėl Projekto aiškinamajame rašte 

nurodytų priežasčių. 

 
11. 5 2 8 Papildyti 5 straipsnio 2 dalį 8 punktu ir jį išdėstyti taip: 

 

„8) Vyriausybės pavedimu įgyvendina valstybės 

įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ savininko teises 

ir pareigas;“ 

 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3. 

Žiūrėti komentarą Nr. 3. 

 

Papildymas atitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybės įmonių įstatymo 4 straipsnį, pagal kurį 

įmonės savininko teises ir pareigas valstybė įgyvendina 

per Vyriausybę arba jos įgaliotą valstybės valdymo 

instituciją. Šiuo atveju Aplinkos ministerija Vyriausybės 
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Eil. 

Nr. 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Eksperto 

nuomonė 
Argumentai, pagrindžiantys eksperto nuomonę 

str. 
str. 

d. 
p. 

pavedimu įgyvendina valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ teises ir pareigas. 

 
12. 5 2 9 Papildyti 5 straipsnio 2 dalį 9 punktu ir jį išdėstyti taip: 

 

„9) nustato valstybės įmonei „Lietuvos valstybiniai 

miškai“ privalomąsias miško įveisimo, atkūrimo, 

apsaugos, tvarkymo darbų ir gamtotvarkos priemonių 

miškuose įgyvendinimo normas;“ 

 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3. 

Žiūrėti komentarą Nr. 3. 

13. 5 2 10 Papildyti 5 straipsnio 2 dalį 10 punktu ir jį išdėstyti taip: 

 

„10) Vyriausybės pavedimu įgyvendina miškų urėdijų 

savininko teises ir pareigas.“ 

 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3. 

Žiūrėti komentarą Nr. 3. 

14. 5 4  Pakeisti 5 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: 

,,4. Miškų urėdijoms priskirtų valstybinių miškų 

atkūrimą, priežiūrą, apsaugą ir miško išteklių naudojimą 

organizuoja ir koordinuoja Generalinė miškų urėdija 

prie Aplinkos ministerijos. Atlikdama šias funkcijas, 

Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos: 

1) atlieka miškų urėdijų savininko teises ir 

pareigas įgyvendinančios institucijos funkcijas ir 

koordinuoja jų veiklą; 

2) 1) nustato miškų urėdijoms privalomąsias 

miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normas; 

3) 2) organizuoja bendrą valstybinę priešgaisrinės 

ir sanitarinės miško apsaugos sistemą; 

4)  3) organizuoja ir koordinuoja miškų atkūrimo, 

apsaugos, tvarkymo ir miško išteklių naudojimo 

pažangių technologijų įgyvendinimą.“ 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3. 

Žiūrėti komentarą Nr. 3. 
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Eil. 

Nr. 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Eksperto 

nuomonė 
Argumentai, pagrindžiantys eksperto nuomonę 

str. 
str. 

d. 
p. 

 
15. 5 5  5. Pakeisti 5 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip: 

 

„5. Miškų urėdijos Valstybės įmonė „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ atlieka šias valstybines funkcijas: 

1) patikėjimo teise valdo, naudoja valstybinius miškus 

ir jais disponuoja įstatymų nustatyta tvarka, taip pat 

vykdo juose kompleksinę miškų ūkio veiklą; 

2) miškuose, nesvarbu, kokia yra jų nuosavybės forma, 

įgyvendina bendrą valstybinę priešgaisrinių priemonių 

miško priešgaisrinės apsaugos sistemą; 

3) Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja ir (ar) 

įgyvendina bendrą miško kelių priežiūrą ir taisymą 

(remontą) visų nuosavybės formų miškuose; 

4) diegia pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, 

apsaugos, tvarkymo ir miško išteklių naudojimo 

technologijas.“ 

 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3. 

Žiūrėti komentarą Nr. 3. 

Taip pat pabrėžtina, kad pakeitus šioje straipsnio dalyje 

miškų urėdijas į valstybės įmonę „Lietuvos valstybiniai 

miškai“, lieka neapibrėžtos miškų urėdijų funkcijos ir 

nėra aišku, koks subjektas turi teisę tokias funkcijas 

apibrėžti (pagal Projektą tai būtų valstybės įmonė 

„Lietuvos valstybiniai miškai“, kadagi jos vadovas 

tvirtintų kiekvieno filialo nuostatus. 

16. 6 10  Pakeisti 6 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip: 

 

„10. Valstybiniai miškų pareigūnai ir miškų urėdijos 

valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ 

darbuotojai ir jų artimieji  giminaičiai, kaip jie 

apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

3.135 straipsnyje,  neturi teisės dirbti pagal darbo 

sutartis, būti steigėjais ar juridinio asmens dalyviais 

(akcininkais, nariais, dalininkais) privačiose medienos 

ruošos, medienos perdirbimo, prekybos mediena ir 

medžioklės aptarnavimo įmonėse, vykdyti 

nepriklausomo medienos matuotojo veiklą ir kitais 

įstatymais draudžiamą veiklą.“ 

Pritarti iš 

dalies 

Suvestinėje Įstatymo redakcijoje, galiojančioje nuo 2017 

m. balandžio 27 d. iki 2017 m. birželio 30 d. 6 straipsnio 

10 dalis neegzistuoja, todėl turėtų būti nurodoma, kad 

keičiama 6 straipsnio 3 dalis, atitinkanti šiuo metu 

galiojančią Įstatymo redakciją.  

 

Straipsnio dalies papildymas artimųjų giminaičių 

kategorija tikėtina, kad padės užtikrinti skaidrumo 

principo įgyvendinimą ir išvengti interesų konfliktų. 

Manytina, kad nuoroda į Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso straipsnį, kuriame apibrėžta artimųjų giminaičių 

sąvoka yra perteklinė. Šios nuorodos palikimas Projekte 

lemtų tai, kad ir kitos sąvokos, kurios yra detalizuojamos 



 

21 

 

Eil. 

Nr. 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Eksperto 

nuomonė 
Argumentai, pagrindžiantys eksperto nuomonę 

str. 
str. 

d. 
p. 

 kituose įstatymuose turėtų būti pateikiamos su nuoroda į 

įtvirtinantį įstatymą. Be to, Projekte nenumačius 

pereinamųjų nuostatų, toks teisinis reguliavimas galėtų 

pažeisti šiuo metu dirbančių arba esančių juridinių 

asmenų dalyviais asmenų teisėtus lūkesčius ir teisę į 

darbą, nes, įsigaliojus minėtoms nuostatoms, asmenys 

būtų priversti nutraukti darbo sutartį arba perleisti savo 

dalį ar atsisakyti narystės juridiniame asmenyje, 

patenkančiame į šioje dalyje nurodytas kategorijas. 

 
17. 6 11  Pakeisti 6 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip: 

 

„11. Valstybinių miškų pareigūnų – miškų urėdijų 

valstybinių miškų miško apsaugos darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis, gyvybė ir sveikata 

papildomai privalomai draudžiamos nuo nelaimingų 

atsitikimų, susijusių su nustatytų pareigų vykdymu, tais 

atvejais, kai netaikomos Lietuvos Respublikos 

nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio 

draudimo įstatymo nuostatos. Draudimo išmokų dydžiai 

nustatomi kolektyvinėse arba darbo sutartyse ir negali 

būti mažesni už nurodytus Lietuvos Respublikos 

nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio 

draudimo įstatyme.“ 

 

Nepritarti Suvestinėje Įstatymo redakcijoje, galiojančioje nuo 2017 

m. balandžio 27 d. iki 2017 m. birželio 30 d. 6 straipsnio 

11 dalis neegzistuoja, todėl turėtų būti nurodoma, kad 

keičiama 6 straipsnio 4 dalis, atitinkanti šiuo metu 

galiojančią įstatymo redakciją. 

 

Projektu viena į kitą keičiamos visiškai skirtingos 

sąvokos, kadangi miškų urėdija pagal galiojantį Įstatymą 

yra valstybės įmonė, o pagal Projektą tai valstybės 

įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ filialas. Tuo tarpu 

valstybiniai miškai pagal galiojančią Įstatymo redakciją 

yra valstybinės reikšmės miškai ir kiti valstybei 

nuosavybės teise priklausantys miškai. Darytina išvada, 

kad Valstybinių miškų pareigūnų sąvokoje „miškų 

urėdija“ negali būti keičiama į „valstybinius miškus“, o 

veikiau turėtų būti keičiama į valstybės įmonę „Lietuvos 

valstybiniai miškai“. Dėl to siūloma: 

 
18. 7 1  Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3. 

Žiūrėti komentarą Nr. 3. 
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Eil. 

Nr. 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Eksperto 

nuomonė 
Argumentai, pagrindžiantys eksperto nuomonę 

str. 
str. 

d. 
p. 

„1.Lietuvos Respublikoje veiklą vykdo 42 miškų 

urėdijos. Miškų urėdijos Valstybės įmonė „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ veikia pagal Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, 

vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose 

miškuose, Vyriausybės ar jos įgaliotos Aplinkos 

ministerijos nustatyta tvarka didmeninėje ir 

mažmeninėje prekyboje parduoda pagamintą miško 

produkciją, žaliavinę medieną, miško kirtimo 

liekanas ir nenukirstą mišką ir teikia paslaugas. 

Didmeninė prekyba valstybiniuose miškuose 

pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo 

liekanomis vykdoma per elektroninę medienos 

pardavimo sistemą organizuojant aukcionus 

ilgalaikėms (nuo trijų iki dešimties metų trukmės), 

pusmetinėms (šešių mėnesių trukmės) ir 

trumpalaikėms (iki trijų mėnesių trukmės) 

sutartims sudaryti. Mažmeninėje prekyboje 

parduodama iki 7 procentų metinės pagrindinių 

miško kirtimų normos ir miško tarpinio naudojimo 

apimties. Mažmeninėje prekyboje parduodamas 

nenukirstas miškas ir žaliavinė mediena, prioritetą 

teikiant malkinės medienos pardavimui 

gyventojams. Miškų urėdijos Civilinio kodekso ir 

Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka 

jungtinės veiklos sutarties pagrindu gali kooperuoti 

lėšas ilgalaikiam turtui, skirtam kompleksinei miškų 

ūkio veiklai vykdyti įsigyti. Jungtinės veiklos sutarties 

įgyvendinimo kontrolę nustatyta tvarka vykdo Aplinkos 

ministerija.“ 

 

 

Likusiais 

daliai 

pritarti 

Likusiai daliai pritartina pagal Įstatymo aiškinamajame 

rašte nurodytus argumentus. 
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Eil. 

Nr. 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Eksperto 

nuomonė 
Argumentai, pagrindžiantys eksperto nuomonę 

str. 
str. 

d. 
p. 

19. 7 2  Pakeisti 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

 

„2. Bendrosioms miškų ūkio reikmėms tenkinti ir 

gamtotvarkos priemonėms miškuose įgyvendinti 

Vyriausybės nustatyta tvarka miško valdytojams 

nustatomi privalomieji 5 procentų atskaitymai į 

valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę 

medieną ir nenukirstą mišką. Šie atskaitymai įtraukiami 

į valstybės biudžeto pajamas ir naudojami bendrosioms 

miškų ūkio reikmėms ir gamtotvarkos priemonėms 

miškuose finansuoti (miškų inventorizavimui, 

apskaitai, valstybinių miškų miškotvarkos projektams 

rengti, bendrai, nepriklausomai nuo nuosavybės formos, 

valstybinei miškų miško priešgaisrinei apsaugos 

sistemai organizuoti ir išlaikyti, stichinių nelaimių 

padariniams ir masinių ligų bei kenkėjų židiniams 

likviduoti, miško mokslo ir projektavimo darbams, 

privačių miškų savininkams konsultuoti bei mokyti, 

privačių miškų savininkų organizacinėms struktūroms 

kurtis, miško kelių ir susijusių miško žemės sausinimo 

sistemų įrenginių priežiūrai ir taisymui (remontui), 

informacijai apie miškus viešinti, Aplinkos ministerijai 

pavaldžių institucijų vykdomoms programoms miškų 

ūkio ir gamtotvarkos srityje srityse bei kitoms 

bendrosioms miškų ūkio reikmėms ir gamtotvarkos 

priemonėms miškuose finansuoti). Lėšas 

administruoja ir jų naudojimo tvarką nustato Aplinkos 

ministerija.“ 

 

Pritarti su 

išlygomis 
 

Žiūrėti komentarą Nr. 1. 

 

20. 8 2  Pakeisti 8 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:  

 

Pritarti Suderinta su sąvoka Miško valdytojas, todėl pastabų 

nėra. 
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Eil. 

Nr. 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Eksperto 

nuomonė 
Argumentai, pagrindžiantys eksperto nuomonę 

str. 
str. 

d. 
p. 

„2. Savivaldybių vykdomosios institucijos miškų 

urėdijų ir valstybinių parkų direkcijų ar privačių miškų 

savininkų miško valdytojo teikimu, o miestų miškuose 

– be šio teikimo, kai yra svarbių priežasčių (didelis 

miško gaisrų pavojus, miško kirtimai, specializuoto 

ūkio plotai, saugomi objektai, būtinumas išsaugoti 

miško išteklius, miško verslai ir pan.), gali visuose 

miškuose uždrausti ar apriboti fizinių asmenų 

lankymąsi bei vaistažolių, grybų, uogų ir kitų miško 

išteklių naudojimą.“ 

 
21. 13 1  Pakeisti 13 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

 

„1. Valstybinės miškų inventorizacijos ir miškų 

apskaitos tikslas – nustatyti miško išteklius, jų kokybę, 

teikti informaciją apie miškų gamtinę ir ūkinę būklę. 

Valstybinė miškų inventorizacija atliekama visuose 

miškuose. Miškų urėdijose, valstybiniuose rezervatuose 

ir valstybiniuose parkuose inventorizuojama ir 

įtraukiama į apskaitą ne tik miško, bet ir valstybinė ne 

miško žemė (žemės ūkio naudmenos, vandenys ir kt.).“ 

 

Pritarti Pritartina pagal Įstatymo aiškinamajame rašte nurodytus 

argumentus. 

22. 18 1  Pakeisti 18 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

 

„1. Miškuose, nepaisant jų nuosavybės formos, privalo 

būti sukurta ir palaikoma bendra valstybinė 

priešgaisrinių priemonių miško priešgaisrinės 

apsaugos sistema, apimanti stebėjimo, profilaktines ir 

priešgaisrines saugos priemones. Šią bendrą valstybinę 

priešgaisrinių priemonių sistemą rengia ir jos 

įgyvendinimą organizuoja Generalinė miškų urėdija 

Žiūrėti 

komentarus 

Nr. 1 ir 3. 

 

Žiūrėti komentarus Nr. 1 ir 3. 

 

Likusiai daliai pritartina. 
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Eil. 

Nr. 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Eksperto 

nuomonė 
Argumentai, pagrindžiantys eksperto nuomonę 

str. 
str. 

d. 
p. 

prie Aplinkos ministerijos, miškų urėdijos valstybės 

įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ bei valstybinių 

parkų direkcijos kartu su savivaldybėmis ir kitomis 

kompetentingomis institucijomis. Miško valdytojai, 

savininkai, naudotojai ir lankytojai privalo laikytis 

teisės aktais patvirtintų miškų priešgaisrinės apsaugos 

reikalavimų.“ 

 
23. 18 2  Pakeisti 18 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

 

„2. Miškų urėdijos bei valstybiniai parkai ir 

savivaldybės skiria lėšų bendrai valstybinei 

priešgaisrinio stebėjimo ir gaisrų gesinimo Bendra 

miško priešgaisrinės apsaugos sistemai sistema 

finansuojama Bendrųjų miškų ūkio reikmių 

finansavimo programos ir valstybės įmonės 

„Lietuvos valstybiniai miškai“ lėšomis visose miško 

valdose. Miško valdytojai ir savininkai savo lėšomis 

įgyvendina profilaktines priešgaisrines priemones 

(įrengia priešgaisrines juostas ir laužavietes, valo 

užšlemštą mišką ir kita).“ 

 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3. 

 

Žiūrėti komentarą Nr. 3. 

 

24. 18 3  Pakeisti 18 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

 

„3. Aplinkos ministras nustato specialiąsias apsaugos ir 

stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose 

priemones, privalomas visiems miško valdytojams, 

savininkams ir naudotojams, kai miškų urėdijos mastu 

savivaldybės teritorijoje išdžiūvusių, išverstų, 

išlaužytų, išdegusių arba kitaip pažeistų medynų tūris 

Nepritarti Numatant fiksuotą išdžiūvusių, išverstų, išlaužytų, 

išdegusių arba kitaip pažeistų medynų tūrį fiksuotu 

skaičiumi kyla grėsmė, kad esant poreikiui ateityje turės 

būti keičiamas įstatymas. Numatant santykinį dydį, 

pavyzdžiui, kaip kad numatyta galiojančioje Įstatymo 

redakcijoje „viena ketvirtąja metinės kirtimo normos 

dalis“ sudaromos sąlygos išlaikyti įstatymo lankstumą ir 

pritaikymą prie realaus gyvenimo aplinkybių ir 

konkrečios savivaldybės bei joje esančio miškų dydžio. 
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Eil. 

Nr. 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Eksperto 

nuomonė 
Argumentai, pagrindžiantys eksperto nuomonę 

str. 
str. 

d. 
p. 

sudaro daugiau kaip vieną ketvirtąją metinės kirtimo 

normos dalį 25 tūkst. kubinių metrų.“ 

 

 

25. 19 1  Pakeisti 19 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

 

„1. Miško valdytojai, savininkai ir naudotojai turi 

laikytis teisės aktais patvirtintų miško sanitarinės 

apsaugos reikalavimų, per nustatytą laiką išvežti iš 

miško arba tinkamai apsaugoti nuo kenkėjų miške 

paliekamą spygliuočių medieną. Miško valdytojai, 

savininkai ir naudotojai turi pranešti miškų urėdijoms 

bei valstybinių parkų direkcijoms Valstybinei miškų 

tarnybai apie medžių ligų ir kenkėjų židinius.“ 

 

Pritarti Įstatymo 19 straipsnio 1 dalies pakeitimas, kad miško 

valdytojai, savininkai ir naudotojai turi pranešti 

Valstybinei miškų tarnybai apie medžių ligų ir kenkėjų 

židinius atitinka Įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 3 punkte 

ir 8 punkte numatytas Valstybinės miškų tarnybos 

funkcijas. 

26.    10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas 

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, bei 

šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje išdėstytą Lietuvos 

Respublikos miškų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 10 

punktą ir 4 dalyje išdėstytą Lietuvos Respublikos miškų 

įstatymo 5 straipsnio 4 dalį, įsigalioja 2018 m. sausio 1 

d. 

2. 2018 m. sausio 1 d. šio įstatymo 3 straipsnio 3 

dalyje išdėstytas Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 

5 straipsnio 2 dalies 10 punktas ir šio įstatymo 3 

straipsnio 4 dalyje išdėstyta Lietuvos Respublikos 

miškų įstatymo 5 straipsnio 4 dalis netenka galios. 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir aplinkos 

ministras iki 2017 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo 

įgyvendinamuosius teisės aktus. 

4. Miškų urėdijos ir VĮ Valstybinis miškotvarkos 

institutas konsoliduojami į vieną valstybės įmonę 

Pritarti Pritartina pagal Įstatymo aiškinamajame rašte nurodytus 

argumentus.  
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Eil. 

Nr. 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys 

 

Eksperto 

nuomonė 
Argumentai, pagrindžiantys eksperto nuomonę 

str. 
str. 

d. 
p. 

„Lietuvos valstybiniai miškai“ reorganizuojant 

valstybės įmones prijungimo arba sujungimo būdu. 

 

 

 



 

III. ĮSTATYMO PROJEKTO ATITIKTIES TEISĖKŪROS PRINCIPAMS, 

INTEGRACIJOS Į NACIONALINĘ TEISĖS SISTEMĄ IR NEPRIEŠTARAVIMO 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINIAMS ĮSIPAREIGOJIMAMS 

VERTINIMAS 

 

1. Projekto atitiktis teisėkūros principams. Projektas atitinka pagrindinius Lietuvos Respublikos 

teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus tikslingumo; proporcingumo; pagarbos 

asmens teisėms ir laisvėms; atvirumo ir skaidrumo; efektyvumo; aiškumo; sistemiškumo teisėkūros 

principus, išskyrus atvejus, kai tai tiesiogiai numatyta šioje išvadoje. 

2. Projekto integracija į nacionalinę teisės sistemą. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus eksperto 

argumentus ir komentarus, darytina išvada, kad Projektas nevisiškai tinkamai integruotas į 

nacionalinę teisės sistemą. 

3. Projekto atitiktis Lietuvos Respublikos tarptautiniams įsipareigojimams. 

3.1 Pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo valstybės narės ir ES turi pasidalijamąją 

kompetenciją žemės ūkio ir žuvininkystės bei aplinkosaugos srityse (4 straipsnio 2 dalies d) 

ir e) punktai). Vis dėlto, miškininkystės sritis nėra suderinta Europos Sąjungos lygmeniu, 

todėl miškininkystės politika yra valstybių narių prerogatyva. 

3.2 Nors Lietuvos Respublika nėra Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau 

– EBPO) nare, tačiau siekia ja tapti ir yra pradėjusi stojimo į EBPO procedūrą, pagal 

2015 m. liepos 8 d. EBPO Tarybos priimtą Lietuvos prisijungimo prie EBPO Konvencijos 

veiksmų planą.25 EBPO 2015 m. atliko Lietuvos Respublikos valstybės valdomų įmonių 

apžvalgą, todėl Lietuvos Respublika turi pareigą priimdama įstatymų pakeitimus atsižvelgti į 

šioje apžvalgoje EBPO pateiktas gaires ir rekomendacijas, o prisiimtų įsipareigojimų 

nevykdymas galėtų sukliudyti Lietuvos Respublikai siekiant narystės EBPO. EBPO siūlo 

Lietuvai imtis priemonių užtikrinant, kad grupėms nedidelių valstybės valdomų įmonių, 

turinčių identiškas ar beveik identiškas funkcijas būtų efektyviai paskirstomi ištekliai ir joms 

būtų taikomi aukštesni valdymo ir skaidrumo standartai (tokie, kurie šiuo metu taikomi tik 

stambioms valstybės valdomoms įmonėms). EBPO nurodo, kad Lietuvos prioritetai turėtų 

būti 1) identifikuoti valstybės įmones, kurios iš esmės vykdo ekonominę veiklą ir pertvarkyti 

jas į ribotos civilinės atsakomybės bendroves; 2) racionalizuoti sektorius, kuriuose veikia 

kelios valstybės valdomos įmonės. Lietuva turėtų paaiškinti pagrindą, kodėl verta laikyti 42 

urėdijas valstybines įmones ir organizuoti šį sektorių siekiant efektyviai paskirstyti išteklius 

ir taikyti aukštus valdymo ir skaidrumo standartus. EBPO nurodo, kad šie tikslai galėtų būti 

pasiekiami konsoliduojant įmones miškininkystės sektoriuje.26 Tai reiškia, kad EBPO 

nereikalauja, jog Valstybinių miškų valdymui būtų įsteigta viena įmonė. Remiantis tuo, kas 

                                                 

 
25 Nuoroda: http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=C(2015)92/FINAL&docLanguage=En. 
26 p. 110. Nuoroda: http://www.oecd.org/daf/ca/Lithuania_SOE_Review.pdf. 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=C(2015)92/FINAL&docLanguage=En
http://www.oecd.org/daf/ca/Lithuania_SOE_Review.pdf
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išdėstyta, darytina išvada, kad Projektas neprieštarauja Lietuvos Respublikos tarptautiniams 

įsipareigojimams. 
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IV. ĮSTATYMO PROJEKTU ĮGYVENDINAMOS REFORMOS VERTINIMAS 

VADYBINIU IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO POŽIŪRIU 

 

1. Projektas neigiamai vertintinas vadybiniu ir viešojo administravimo požiūriu, kadangi:  

1.1. pateikti pasiūlymai dėl Įstatymo keitimo nėra pagrįsti tvirtais ekonominiais, vadybiniais, 

socialiniais ar kitais skaičiavimais, o paremti tik teoriniais teiginiais;  

1.2. valstybinio miško ūkio reformą rekomenduojama įgyvendinti tik iš anksto parengtais 

įgyvendinimo etapais. Priešingu atveju, kyla neigiamų ekonominių ir socialinių pasekmių 

grėsmė. 

1.3. valstybino miško sektoriaus strateginiai tikslai neatitinka reformoje deklaruojamų tikslų. 

Lietuvos valstybinio miško ūkio pagrindinė paskirtis turėtų būti suprantama kaip tenkinti 

viešuosius interesus. Tokios pastabos taip pat išsakytos ir EBPO atliktoje Apžvalgoje. 

1.4. Projekte nėra pateikiami konkretūs valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ valdymo 

kriterijai, todėl yra sudėtinga numatyti, ar iš tiesų naujai steigiama valstybės įmonė bus 

valdoma efektyviau ir skaidriau. 



 

V. PAGRINDINIAI  LIETUVOS  MIŠKŲ IŠTEKLIŲ RODIKLIAI IR MIŠKŲ URĖDIJŲ 

VEIKLOS REZULTATAI27 

 

Miškų ištekliai 

 

 

 Miškingumas – 33.5 % 

 Bendras medynų tūris – 529 mln. m³ 

  Vidutinis medyno tūris (1 ha) – 251 m³/ha 

  Metinis medynų tūrio prieaugis – 18,8 mln. m³ 

  

Miškų urėdijų ekonominė veikla   

 

 Pajamos – 158 mln. Eur/m. 

 Sumokėti mokesčiai – 66 mln. Eur/m. 

 4000 darbo vietų 

 Darbo užmokestis – 36 mln. Eur/m. 

 Vidutinis darbo užmokestis – 755 Eur/mėn. (specialistų – 909 Eur/mėn., darbininkų – 606 Eur/mėn) 

 Visų specialistų darbo užmokestis sudaro 13,6 % nuo bendrųjų pajamų. 

 

Miškų plotai 

 

Per pastaruosius 25 metus Lietuvos miškų plotai padidėjo apie  235 tūkst. ha  t. y. 12.1%. 

Lietuva priklauso šalims, kuriose miškų plotai didėja.  

 
1 pav. Miškingumo pokyčiai Lietuvoje 

 

                                                 

 
27 Informacija parengta pagal Lietuvos miškininkų sąjungos duomenis. 
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2 pav. Miškingumo pokyčiai  pasaulyje 

 

 
3 pav. Miškingumo pokyčiai  Europoje 

 

Auginamos medienos tūris 

 

Šalies miškuose medienos tūris per 60 metų padidėjo 400 mln. m3. 

Šiuo metu vidutinis medynų tūris - 251 m³/ha.  

Pagal šį rodiklį Lietuvos miškai užima dešimtą vietą Europoje ir tryliktą Pasaulyje (iš 232 šalių). 

 

 
4 pav. Medienos tūrio pokyčiai Lietuvoje 
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5 pav. Medynų našumas Europoje 

Miškų naudojimas 

 

Lietuva priskiriama toms šalims, kuriose miškai kertami labai saikingai.  Šalyje kasmet kertama mažiau 

kaip 1,5% medienos išteklių.  Panašiai ūkininkauja Olandija, Lenkija, Vengrija, Vokietija, Austrija,  

Ispanija. Šiuo metu intensyviai miškai kertami Portugalijoje ir Indijoje. Kasmet šiose šalyse iškertama 5-

7% medienos išteklių.  Belgijoje, Danijoje, Suomijoje, Airijoje kertama po 2.5 – 3.5% medienos išteklių. 

Kiek mažiau (1.75 – 2.5 %) - Šiaurės Korėjoje, Švedijoje, Kinijoje, Čekijoje, Latvijoje,  Estijoje, 

Prancūzijoje. 

 

 
6 pav. Miško naudojimo intensyvumo pokytis Lietuvoje 
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7 pav. Miško naudojimo intensyvumas Europoje 

Pagrindiniai miškų urėdijų ekonominės veiklos bruožai 

 

1. Miškų urėdijos vykdo kompleksinę miško ūkio veiklą ir dirba pelningai. 

2. Per pastarąjį dešimtmetį miškų urėdijų sumokėti mokesčiai padvigubėjo. 

3. Vakarų Europos šalyse valstybinio miško ūkio išlaidos viršija pajamas. 

 

 
8 pav. Sumokamų mokesčių dydis 

 

 

1 Lentelė. Valstybinio miško ūkio veiklos rezultatai Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse 

Rodiklis Lietuva Latvija Estija Švedija 

Pajamos EUR/ha 164,2 159,9 143,5 204,8 

Santykinės pajamos EUR/ha (esant vienodam (1 

%) miško naudojimo intensyvumui) 
110,9 84,6 80,6 87,1 

 Metinis miško kirtimo    

 intensyvumas % (nuo miško išteklių) 
1,48 1,89 1,78 2,35 

 Valstybinius miškus  

 valdo 
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9 pav. Skirtingo dydžio miškų urėdijų pajamų ir administravimo išlaidų palyginimas  2015 

 

 
10 pav. Lėšos miško darbams skirtingo dydžio miškų urėdijose 2015 m. 
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11 pav. Miško darbuotojų skaičius Europoje 

 

 

 
12 pav. Kirtimų apimtys urėdijose 
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11 pav. Valdomas valstybinės reikšmės miško plotas urėdijose 

 

2 Lentelė. Urėdijų pasiskirstymas pagal valdoma valstybinė reikšmės plota ir kirtimų apimtis 

12 

miškų urėdijų valdo didesnį nei 25 tūkst. ha valstybinės 

reikšmės miško plotą ir naudojimas jose siekia daugiau nei 100 

tūkst. m3/metus. 

Konsolidavimo subjektas 

funkcijų ir veiklų 

centralizavimo pagrindu 

2 

miškų urėdijos valdo mažesnį nei 25 tūkst. ha valstybinės reikšmės 

miško plotą, tačiau naudojimas siekia daugiau nei 100 tūkst. 

m3/metus. 
Konsolidavimo subjektas 

teritoriniu, miško naudojimo 

ir funkcijų centralizavimo 

pagrindu suderinant su 

suinteresuotaisiais 

7 

miškų urėdijos valdo didesnį nei 25 tūkst. ha valstybinės reikšmės 

miško plotą, tačiau naudojimas siekia mažiau nei 100 tūkst. 

m3/metus. 

21 

miškų urėdija valdo mažesnį nei 25 tūkst.  ha valstybinės reikšmės 

miško plotą ir naudojimas jose siekia mažiau nei 100 tūkst. 

m3/metus. 
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Urėdijos valdomi valstybinės reikšmės miškai, tūkst. ha

> 25 tūkst. ha 



VI. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ PASIŪLYMŲ DĖL ĮSTATYMO PROJEKTO VERTINIMAS 

 

Eil. 

Nr.

  

Seimo narys 

arba jų grupė 

Str. 

Nr.  
d. p. Pasiūlymas 

Eksperto 

nuomonė 

Argumentai, pagrindžiantys eksperto 

nuomonę 

27. Seimo narys 

R. Žemaitaitis 

(2017-03-21) 

2 4  Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„4. Valstybinė miškų tarnyba prie 

Aplinkos ministerijos - valstybinių 

miškų, priskirtų miškų urėdijoms, 

ūkinio valdymo institucija, 

organizuojanti ir koordinuojanti šių 

miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą ir 

miško išteklių naudojimą. 

Gamtotvarkos priemonės – specialios 

tvarkymo ir apsaugos priemonės, skirtos 

užtikrinti palankią saugomų rūšių, 

bendrijų, buveinių ir ekosistemų 

apsaugos būklę ir jų ilgalaikį išlikimą.“ 

 

Nepritarti 1. Pasiūlymu Generalinės miškų urėdijos 

kompetencija priskiriama Valstybinei 

miškų tarnybai. Pagal Įstatymo 

5 straipsnio 3 dalį Valstybinė miškų 

tarnyba atlieka valstybinę visų 

nuosavybės formų miškų būklės, 

naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir 

apsaugos kontrolę ir kitas Įstatyme 

numatytas funkcijas, todėl Generalinės 

miškų urėdijos kompetencijos priskyrimas 

Valstybinei miškų tarnybai, t. y. Įstatymo 

kontrolės funkcijas vykdančiai institucijai, 

būtų pažeistas Lietuvos Respublikos 

viešojo administravimo įstatymo 3 

straipsnio 1 dalies 10 punktas numatytas 

skaidrumo principas. Susidarytų situacija, 

kuomet subjektas įgyvendinantis įstatymą 

ir subjektas kontroliuojantis įstatymo 

įgyvendinimą yra vienas ir tas pats, dėl to 

kontrolė galimai taptų neskaidri ir 

neefektyvi. 

 

2. Nurodyta sąvoka „Gamtotvarkos 

priemonės“ galimai dubliuojasi su 

Projekto 1 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta 

sąvoka, todėl vienu metu negali būti 

dviejų sąvokų, funkcine prasme 

reguliuojančių tą patį santykį ar reiškinį. 
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28. 2 17  Pakeisti 2 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„17. Miško valdytojas – miško 

savininkas; valstybės įmonė „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ miškų 

urėdija,  valstybinio rezervato direkcija, 

nacionalinio parko direkcija, 

savivaldybė, ar kitas juridinis asmuo, 

valdantis patikėjimo teise įstatymų 

nustatyta tvarka jam Vyriausybės 

nutarimais perduotą valstybinėms 

funkcijoms įgyvendinti valstybinę miško 

žemę; kitas fizinis ar juridinis asmuo, 

užsienio valstybėje įsteigta organizacija, 

neturinti juridinio asmens statuso, tačiau 

turinti civilinį teisnumą pagal tos 

valstybės įstatymus, įgijusi privačios 

miško žemės valdymo teisę.“ 

 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 

29. 2 20  Pakeisti 2 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„20. Valstybės įmonė „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ Miškų urėdija – 

valstybės įmonė, patikėjimo teise 

valdanti, naudojanti valstybinius miškus 

ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta 

tvarka, taip pat vykdanti juose 

kompleksinę miškų ūkio veiklą ir kitą 

įmonės įstatuose numatytą veiklą.“ 

 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 
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30. 4 6  Pakeisti 4 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„6. Valstybinę miško žemę patikėjimo 

teise valdo valstybės įmonė „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ miškų urėdijos, 

valstybinių rezervatų direkcijos, 

nacionalinių parkų direkcijos, 

savivaldybės ir kiti juridiniai asmenys. 

Valstybinės miško žemės sklypai 

patikėjimo teise perduodami šiems 

subjektams Vyriausybės nutarimais 

valstybinėms funkcijoms įgyvendinti 

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 

nustatyta tvarka.“ 

 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 

31. 4 7  Pakeisti 4 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„7. Laisvos valstybinės žemės fonde 

esantys ir nepanaudoti nuosavybės 

teisėms atkurti valstybinių miškų 

sklypai, kurie yra įsiterpę į valstybinės 

reikšmės miškus arba su jais ribojasi, 

arba yra 5 hektarų ir didesni ir turi 

privažiavimo kelius, Vyriausybės 

nutarimais perduodami patikėjimo teise 

valdyti valstybės įmonei „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ miškų urėdijoms. 

Kiti nuosavybės teisėms atkurti 

nepanaudoti valstybinių miškų sklypai 

parduodami aukcionuose, jeigu kituose 

įstatymuose nenustatyta kitaip.“ 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 
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32. 5 2 8, 

9, 

10 

Pripažinti netekusiu galios 5 straipsnio 2 

dalies 8 punktą: 

 

„8) įgyvendina valstybės įmonės 

„Lietuvos valstybiniai miškai“ savininko 

teises ir pareigas;“ 

Pripažinti netekusiu galios 5 straipsnio 2 

dalies 9 punktą: 

„9) nustato valstybės įmonei „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ privalomąsias 

miško įveisimo, atkūrimo, apsaugos, 

tvarkymo darbų ir gamtotvarkos 

priemonių įgyvendinimo normas;“ 

Pripažinti netekusiu galios 5 straipsnio 2 

dalies 10  punktą: 

 „10) įgyvendina miškų urėdijų 

savininko teises ir pareigas.“ 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 

33. 5 4  Pakeisti 5 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti 

taip:  

 

„4. Miškų urėdijoms priskirtų 

valstybinių miškų atkūrimą, priežiūrą, 

apsaugą ir miško išteklių naudojimą 

organizuoja ir koordinuoja Generalinė 

miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos 

Valstybinė miškų tarnyba. Atlikdama 

šias funkcijas, Generalinė miškų urėdija 

valstybinė miškų tarnyba prie 

Aplinkos ministerijos: 

 1) atlieka miškų urėdijų savininko 

teises ir pareigas įgyvendinančios 

institucijos funkcijas ir koordinuoja 

jų veiklą; 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 27 

Dėl Generalinės miškų urėdijos prie  

Aplinkos ministerijos funkcijų perdavimo 

Valstybinei miškų tarnybai žiūrėti 

komentarą Nr. 27. 
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2) nustato miškų urėdijoms 

privalomąsias miško atkūrimo, apsaugos 

ir tvarkymo darbų normas; 

3) organizuoja bendrą valstybinę 

priešgaisrinės ir sanitarinės miško 

apsaugos sistemą; 

4) organizuoja ir koordinuoja miškų 

atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir miško 

išteklių naudojimo pažangių 

technologijų įgyvendinimą.“ 

 

34. 5 5  Pakeisti 5 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

 „5. Valstybės įmonė „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ Miškų urėdijos 

atlieka šias valstybines funkcijas: 

1) patikėjimo teise valdo, naudoja 

valstybinius miškus ir jais disponuoja 

įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdo 

juose kompleksinę miškų ūkio veiklą; 

2) miškuose, nesvarbu, kokia yra jų 

nuosavybės forma, įgyvendina bendras 

valstybines miško priešgaisrinės ir 

sanitarinės apsaugos sistemas; 

3) Vyriausybės nustatyta tvarka 

organizuoja ir (ar) įgyvendina bendrą 

miško kelių priežiūrą ir taisymą 

(remontą) visų nuosavybės formų 

miškuose; 

4) diegia pažangias miškų įveisimo, 

atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir miško 

išteklių naudojimo technologijas.“ 

 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 
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35. 6 10  Pakeisti 6 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„10. Valstybiniai miškų pareigūnai ir 

valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai 

miškai“ miškų urėdijos darbuotojai 

neturi teisės dirbti pagal darbo sutartis, 

būti steigėjais ar juridinio asmens 

dalyviais (akcininkais, nariais, 

dalininkais) privačiose medienos ruošos, 

medienos perdirbimo, prekybos mediena 

ir medžioklės aptarnavimo įmonėse, 

vykdyti nepriklausomo medienos 

matuotojo veiklą ir kitais įstatymais 

draudžiamą veiklą.“ 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 

 

Dėl straipsnio numeracijos žiūrėti 

komentarą Nr. 16. 

 

36. 6 11  Pakeisti 6 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti 

taip:  

 

„11. Valstybinių miškų pareigūnų – 

valstybinių miškų miškų urėdijos miško 

apsaugos darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, gyvybė ir sveikata 

papildomai privalomai draudžiamos nuo 

nelaimingų atsitikimų, susijusių su 

nustatytų pareigų vykdymu, tais atvejais, 

kai netaikomos Lietuvos Respublikos 

nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių 

ligų socialinio draudimo įstatymo 

nuostatos. Draudimo išmokų dydžiai 

nustatomi kolektyvinėse arba darbo 

sutartyse ir negali būti mažesni už 

nurodytus Lietuvos Respublikos 

nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių 

ligų socialinio draudimo įstatyme.“ 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 

 

Dėl straipsnio numeracijos žiūrėti 

komentarą Nr. 17. 
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37. 7 1  Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„1. Valstybės įmonė „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ veikia pagal 

Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybės įmonių įstatymą, vykdo 

kompleksinę miškų ūkio veiklą 

valstybiniuose miškuose, Vyriausybės 

nustatyta tvarka parduoda pagamintą 

miško produkciją, nenukirstą mišką ir 

teikia paslaugas.“ Miškų urėdijos 

veikia pagal Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybės įmonių 

įstatymą, vykdo kompleksinę miškų 

ūkio veiklą valstybiniuose miškuose, 

Vyriausybės ar jos įgaliotos Aplinkos 

ministerijos nustatyta tvarka 

parduoda pagamintą miško 

produkciją, nenukirstą mišką ir teikia 

paslaugas. Viena miškų urėdija 

patikėjimo teise valdo nuo 40 iki 60 

tūkstančių hektarų valstybinių miškų 

bei per metus iškerta ir pateikia į 

rinką ne mažiau kaip 100 tūkstančių 

kubinių metrų žaliavinės medienos. 

Miškų urėdijos Civilinio kodekso ir 

Vyriausybės ar jos įgaliotos 

institucijos nustatyta tvarka jungtinės 

veiklos sutarties pagrindu gali 

kooperuoti lėšas ilgalaikiam turtui, 

skirtam kompleksinei miškų ūkio 

veiklai vykdyti įsigyti. Jungtinės 

veiklos sutarties įgyvendinimo 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 
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kontrolę nustatyta tvarka vykdo 

Aplinkos ministerija.“ 

38. 13 1  Pakeisti 13 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„1. Valstybinės miškų inventorizacijos ir 

miškų apskaitos tikslas – nustatyti miško 

išteklius, jų kokybę, teikti informaciją 

apie miškų gamtinę ir ūkinę būklę. 

Valstybinė miškų inventorizacija 

atliekama visuose miškuose. Miškų 

urėdijose, valstybiniuose rezervatuose 

ir valstybiniuose parkuose 

inventorizuojama ir įtraukiama į 

apskaitą ne tik miško, bet ir valstybinė 

ne miško žemė (žemės ūkio 

naudmenos, vandenys ir kt.).“ 

Nepritarti Projekto aiškinamajame rašte nurodyta, 

kad nuostata, kurią siūloma palikti šiuo 

pasiūlymu yra praktiškai netaikoma nuo 

2003 metų, kai buvo įsteigtas Lietuvos 

Respublikos miškų valstybės kadastras. 

Įsteigus šį kadastrą buvo aiškiai įvardinta, 

kad jis apima visumą duomenų apie 

miškus, jų priklausomybę, miško išteklių 

kiekį bei kokybę ir ekonominę vertę. Kitos 

paskirties žemė, nepaisant nuosavybės 

formos, nėra Lietuvos Respublikos miškų 

valstybės kadastro objektas. Atsižvelgiant 

į tai, atliekant valstybinę miškų 

inventorizaciją nuo 2003 m. į apskaitą 

įtraukiama tik miško žemė. Dėl to 

pritartina Projekto aiškinamajame rašte 

išdėstytai pozicijai atsisakyti šiuos 

nuostatos. 

 

39. 18 1  Pakeisti 18 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„1. Miškuose, nepaisant jų nuosavybės 

formos, privalo būti sukurta ir palaikoma 

bendra valstybinė miško priešgaisrinės 

apsaugos sistema, apimanti stebėjimo, 

profilaktines ir priešgaisrines saugos 

priemones. Šią sistemą rengia ir jos 

įgyvendinimą organizuoja valstybės 

įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ 

Valstybinė miškų tarnyba ir miškų 

urėdijos kartu su savivaldybėmis. Miško 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 

 

Dėl Generalinės miškų urėdijos prie  

Aplinkos ministerijos funkcijų perdavimo 

Valstybinei miškų tarnybai žiūrėti 

komentarą Nr. 27. 
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valdytojai, savininkai, naudotojai ir 

lankytojai privalo laikytis teisės aktais 

patvirtintų miškų priešgaisrinės 

apsaugos reikalavimų.“ 

40. Seimo nariai 

A.Salamakinas,  

J.Olekas, 

R.Žemaitaitis, 

V.Kamblevičius, 

V.Bukauskas, 

K.Bacvinka, 

A.Palionis, 

A.Šimas, 

A.Sysas, 

P.Saudargas, 

V.Vingrienė, 

J.Varžgalys, 

V.Kravčionok, 

K.Starkevičius, 

J.Varkalys, 

P.Čimbaras, 

I.Šiaulienė, 

M.Bastys, 

R.Tamašunienė, 

J.Baublys, 

R.Juška 

(2017-04-06) 

2 4  Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„4. Generalinė miškų urėdija prie 

Aplinkos ministerijos – valstybinių 

miškų, priskirtų miškų urėdijoms, ūkinio 

valdymo institucija, organizuojanti ir 

koordinuojanti šių miškų atkūrimą, 

priežiūrą, apsaugą ir miško išteklių 

naudojimą.  

 

Miško valstybės įmonių susivienijimas 

(asociacija) „Lietuvos valstybiniai 

miškai“ prie Aplinkos ministerijos – 

valstybinių miškų, priskirtų miškų 

urėdijoms, ūkinio valdymo valstybės 

įmonė, organizuojanti ir 

koordinuojanti šių miškų atkūrimą, 

apsaugą ir miško išteklių naudojimą. 

 

Gamtotvarkos priemonės – specialios 

tvarkymo ir apsaugos priemonės, 

skirtos užtikrinti palankią saugomų 

rūšių, bendrijų, buveinių ir 

ekosistemų apsaugos būklę ir jų 

ilgalaikį išlikimą. 

 

Nepritarti 1. Pasiūlymu vietoje Generalinės miškų 

urėdijos prie  Aplinkos ministerijos 

siūloma įsteigti valstybės įmonių 

susivienijimą (asociaciją) „Lietuvos 

valstybiniai miškai“. Šis pasiūlymas 

tiesiogiai prieštarauja Valstybės ir 

savivaldybės įmonių įstatymo 3 straipsnio 

4 daliai, kuri numato, kad valstybės 

įmonei draudžiama būti kitų juridinių 

asmenų dalyve. 

 

2. Nurodyta sąvoka „Gamtotvarkos 

priemonės“ galimai dubliuojasi su 

Projekto 1 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta 

sąvoka, todėl vienu metu negali būti 

dviejų sąvokų, funkcine prasme 

reguliuojančių tą patį santykį ar reiškinį. 

41. 2 17  Pakeisti 2 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 
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„17. Miško valdytojas – miško 

savininkas; miškų urėdija miškų urėdija 

valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai 

miškai“, valstybinio rezervato direkcija, 

nacionalinio parko direkcija, 

savivaldybė, valstybės įmonė ar kitas 

juridinis asmuo, valdantis patikėjimo 

teise įstatymų nustatyta tvarka jam 

Vyriausybės nutarimais perduotą 

valstybinėms funkcijoms įgyvendinti 

valstybinę miško žemę; kitas fizinis ar 

juridinis asmuo, užsienio valstybėje 

įsteigta organizacija, neturinti juridinio 

asmens statuso, tačiau turinti civilinį 

teisnumą pagal tos valstybės įstatymus, 

įgijusi privačios miško žemės valdymo 

teisę.“ 

 

42. 2 20  Pakeisti 2 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„20. Miškų urėdija Miškų urėdija 

Valstybės įmonė „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ – valstybės įmonė, 

patikėjimo teise valdanti, naudojanti 

valstybinius miškus ir jais disponuojanti 

įstatymų nustatyta tvarka, taip pat 

vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio 

veiklą ir kitą įmonės įstatuose numatytą 

veiklą, kai miškų urėdijos moksliškai 

pagrįstas optimalus dydis yra 25 – 40 

tūkst. hektarų ploto. 

Girininkija - miškų teritorijos 

administravimo ir miškininkavimo 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

1. Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 

 

2. Nepritartina straipsnio dalies 

papildymui dėl miškų urėdijos moksliškai 

pagrįsto optimalaus dydžio nustatymo. 

Optimalaus dydžio amplitudės pateikimas 

nesuteikia jokio aiškumo dėl sudaromų 

urėdijų skaičiaus. Nurodymas, kad tam 

tikras duomuo yra moksliškai pagrįstas 

nėra tinkamas įstatyme. Nėra aišku, kokia 

institucija nustato urėdijų skaičių. Be to, 

straipsnyje nurodytas žodis „kai“ sukelia 

neaiškumo dėl miškų urėdijų ploto 

kriterijaus taikymo. Nėra aišku, kokiomis 
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vienetas priklausantis miškų urėdijai 

ar kitai miško ūkio institucijai. 

Girininkijos svarbiausi uždaviniai yra 

miško atkūrimas ir įveisimas, medynų 

ugdymas, sanitarinė, priešgaisrinė ir 

pažaidų apsauga, miško naudojimo 

organizavimas, miško rangovų 

miškininkavimo kontrolė, 

gamtosauginių priemonių 

įgyvendinimas. 

Eiguva girininkijos padalinys, 

mažiausias miško administravimo 

vienetas. 

 

sąlygomis yra taikomas miškų urėdijos 

optimalaus dydžio nustatymas. 

 

3. Girininkijos sąvoka nėra aiški, 

vartojamos Įstatyme nenumatytos 

formuluotės: tokios kaip administravimo 

ir miškininkavimo vienetas. Jeigu minint 

vienetą turima omenyje, kad girininkija 

yra institucijos struktūrinis padalinys, 

tuomet netinkamai nurodyta, kad 

girininkija priklauso miškų urėdijai ar 

kitai institucijai. Struktūrinis padalinys 

gali priklausyti tik vienai institucijai, kuri 

turi būti aiškiai nurodyta to struktūrinio 

padalinio sąvoką apibrėžiančiame 

įstatyme. Girininkijos uždaviniai ir 

funkcijos turėtų būti nurodomos ne 

sąvokoje, o atskiroje straipsnio dalyje. 

 

4. Siūlomas girininkijos padalinys eiguva 

šiuo metu nėra minimas jokiuose Lietuvos 

Respublikos įstatymuose. Nurodoma 

sąvoka nėra aiški, nedetalizuoja eiguvos 

veiklos krypties, tikslų, pagrindinių 

funkcijų. 

 

43. 4 6  Pakeisti 4 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„6. Valstybinę miško žemę patikėjimo 

teise valdo miškų urėdijos miškų 

urėdijos valstybės įmonė „Lietuvos 

valstybiniai miškai“, valstybinių 

rezervatų direkcijos, nacionalinių parkų 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 
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direkcijos, savivaldybės, valstybės 

įmonės ir kiti juridiniai asmenys. 

Valstybinės miško žemės sklypai 

patikėjimo teise perduodami šiems 

subjektams Vyriausybės nutarimais 

valstybinėms funkcijoms įgyvendinti 

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 

nustatyta tvarka.“ 

 

44. 4 7  Pakeisti 4 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„7. Laisvos valstybinės žemės fonde 

esantys ir nepanaudoti nuosavybės 

teisėms atkurti valstybinių miškų 

sklypai, kurie yra įsiterpę į valstybinės 

reikšmės miškus arba su jais ribojasi, 

arba yra 5 hektarų ir didesni ir turi 

privažiavimo kelius, Vyriausybės 

nutarimais perduodami patikėjimo teise 

valdyti miškų urėdijoms miškų 

urėdijoms valstybės įmonei „Lietuvos 

valstybiniai miškai“. Kiti nuosavybės 

teisėms atkurti nepanaudoti valstybinių 

miškų sklypai parduodami aukcionuose, 

jeigu kituose įstatymuose nenustatyta 

kitaip.“ 

 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 

45. 5 2 8, 

9, 

10 

Papildyti Siūloma išbraukti 5 straipsnio 

2 dalį 8 punktu ir jį išdėstyti taip: 

 

„8) įgyvendina valstybės įmonės 

„Lietuvos valstybiniai miškai“ 

savininko teises ir pareigas;“ 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 

 

Dėl valstybės įmonių susivienijimo 

(asociacijos) „Lietuvos valstybiniai 
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Papildyti 5 straipsnio 2 dalį 9 punktu ir jį 

išdėstyti taip: 

„9) nustato valstybės įmonių 

susivienijimui (asociacijai) „Lietuvos 

valstybiniai miškai“valstybės įmonei 

„Lietuvos valstybiniai miškai“ 

privalomąsias miško įveisimo, 

atkūrimo, apsaugos, tvarkymo darbų 

ir gamtotvarkos priemonių 

įgyvendinimo normas;“ 

 

Papildyti išbraukti 5 straipsnio 2 dalį 10 

punktu ir jį išdėstyti taip: 

„10) įgyvendina miškų urėdijų 

savininko teises ir pareigas.“ 

miškai“ steigimo žiūrėti komentarą 

Nr. 40. 

46. 5 4  Pakeisti 5 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

„4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

įsteigia valstybės įmonių 

susivienijamą (asociaciją) „Lietuvos 

valstybiniai miškai“. Asociacijos 

nariai yra miškų urėdijos. Tai ribotos 

civilinės atsakomybės valstybės 

įmonė, kurios tikslas administruoti ir 

koordinuoti valstybinių miškų 

valdymą ir naudojimą per VĮ miškų 

urėdijas, atstovauti asociacijos narių 

interesams ir ginti juos bei tenkinti 

viešąjį interesą. Prie VĮ „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ Aplinkos 

ministerija sudaro valdybą, kurios 

daugiau kaip pusė visų narių sudaro 

miškų ūkio specialistai. 

Nepritarti Dėl valstybės įmonių susivienijimo 

(asociacijos) „Lietuvos valstybiniai 

miškai“ steigimo žiūrėti komentarą 

Nr. 40. 

 

Atkreiptinas dėmesys, kad iš pasiūlymo 

nėra aišku, ar „Lietuvos valstybiniai 

miškai“ yra asociacija, ar valstybės įmonė, 

todėl pasiūlymas yra prieštaringas. 
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 Valstybės įmonių susivienijamą 

(asociaciją)  „Lietuvos valstybiniai 

miškai“ sudaro šie administraciniai 

vienetai: Valstybės įmonių 

susivienijamo (asociacijos) „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ direkcija, miškų 

urėdijos ir girininkijos. Valstybės 

įmonės susivienijamo (asociacijos)  

„Lietuvos valstybiniai miškai“ 

pagrindinis tikslas yra ugdyti, 

tvarkyti, saugoti, prižiūrėti, puoselėti, 

didinti Lietuvos valstybės turto – 

miško vertę, naudoti jį vadovaujantis 

tvaraus naudojimo principu.  

Direkcija  tuo tikslu: 

1. Administruoja Lietuvos 

valstybinius miškus per miškų 

urėdijas-ribotos juridinės 

atsakomybės valstybės įmones. 

2. Atlieka miškų urėdijų 

savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančios institucijos 

funkcijas ir koordinuoja jų 

veiklą; 

3. Nustato miškų urėdijoms 

privalomąsias miško atkūrimo, 

apsaugos, tvarkymo  darbų 

normas. 

4. Organizuoja bendrą valstybinę 

priešgaisrinės ir sanitarinės 

miško apsaugos sistemą. 

5. Organizuoja ir koordinuoja  

miško atkūrimo, įveisimo, 

apsaugos , tvarkymo ir miško 
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išteklių naudojimo pažangių 

technologijų įgyvendinimą. 

6. Rengia ir įgyvendina modernią 

miškininkystės veiklos 

informacinę sistemą. 

7. Rengia ir įgyvendina 

racionalaus miškų išteklių 

naudojimo priemones, 

optimizuojant medynų tūrio 

prieaugio ir jo naudojimo 

balansą. 

8. Rengia ir įgyvendina miško ir 

miško produkcijos 

modernesnes apskaitos 

programą. 

9. Organizuoja ir koordinuoja 

apvalios medienos gaminių 

aukciono informacinę sistemą 

ir ją koordinuoja pagal LR 

Vyriausybės patvirtintą 

tvarką. 

10. Esant poreikiui centralizuoja 

viešuosius pirkimus 

11. Nustato ir įgyvendina miškų 

urėdijų veiklos vertinimo ir 

vadovų atestavimo tvarką. 

Direkcija kasmet rengia 

ataskaitą ir atsiskaito Lietuvos 

Respublikos Vyriausybei. 

 

47. 5 5  Siūloma pakeisti 5 straipsnio 5 dalį ir ją 

išdėstyti taip: 

„5. Miškų urėdijos Miškų urėdijos yra 

valstybės įmonių susivienijimo 

Iš dalies 

pritarti 

Dėl valstybės įmonių susivienijimo 

(asociacijos) „Lietuvos valstybiniai 

miškai“ steigimo žiūrėti komentarą 

Nr. 40. 
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(asociacijos) „Lietuvos valstybiniai 

miškai“ asocijuotosios narės. Valdymo 

teisinė forma yra valstybės įmonė. 

Valstybės įmonė „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ Miškų urėdijos 

atlieka šias valstybines funkcijas: 

1) patikėjimo teise valdo, naudoja 

valstybinius miškus ir jais disponuoja 

įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdo 

juose kompleksinę miškų ūkio veiklą; 

2) miškuose, nesvarbu, kokia yra 

jų nuosavybės forma, įgyvendina bendrą 

valstybinę priešgaisrinių priemonių 

bendras valstybines miško 

priešgaisrinės ir sanitarinės apsaugos 

sistemą bei gamtosaugines sistemas; 

3) Vyriausybės nustatyta tvarka 

organizuoja ir (ar) įgyvendina bendrą 

miško kelių priežiūrą ir taisymą 

(remontą) visų nuosavybės formų 

miškuose; 

4) diegia pažangias miškų 

įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo 

ir miško išteklių naudojimo 

technologijas.“ 

5) Įgyvendina privalomąsias 

miško atkūrimo, apsaugos, tvarkymo  

darbų normas. 

6) Įgyvendina racionalaus miškų 

išteklių naudojimo priemones, 

optimizuojant medynų tūrio prieaugio ir 

jo naudojimo balansą. 

 

Likusiai daliai pritarti. 
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7) Įgyvendina miško ir miško 

produkcijos modernesnes apskaitos 

programą. 

8) Vykdo viešuosius pirkimus. 

 

48. 6 10  Pakeisti 6 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„10. Valstybiniai miškų pareigūnai ir 

miškų urėdijos valstybės įmonės 

„Lietuvos valstybiniai miškai“ 

valstybės įmonių susivienijimo 

(asociacijos) „Lietuvos valstybiniai 

miškai“ darbuotojai neturi teisės dirbti 

pagal darbo sutartis, būti steigėjais ar 

juridinio asmens dalyviais (akcininkais, 

nariais, dalininkais) privačiose medienos 

ruošos, medienos perdirbimo, prekybos 

mediena ir medžioklės aptarnavimo 

įmonėse, vykdyti nepriklausomo 

medienos matuotojo veiklą ir kitais 

įstatymais draudžiamą veiklą.“ 

 

Nepritarti Dėl valstybės įmonių susivienijimo 

(asociacijos) „Lietuvos valstybiniai 

miškai“ steigimo žiūrėti komentarą 

Nr. 40. 

 

Dėl straipsnio dalies numeracijos žiūrėti 

komentarą Nr. 16. 

 

49. 6 11  Pakeisti 6 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„11. Valstybinių miškų pareigūnų – 

miškų urėdijų valstybinių miškų miško 

apsaugos darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, gyvybė ir sveikata 

papildomai privalomai draudžiamos nuo 

nelaimingų atsitikimų, susijusių su 

nustatytų pareigų vykdymu, tais atvejais, 

kai netaikomos Lietuvos Respublikos 

Nepritarti Dėl straipsnio dalies numeracijos ir 

„miškų urėdijų“ pakeitimo į „valstybinius 

miškus“ šioje straipsnio dalyje žiūrėti 

komentarą Nr. 17. 
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nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių 

ligų socialinio draudimo įstatymo 

nuostatos. Draudimo išmokų dydžiai 

nustatomi kolektyvinėse arba darbo 

sutartyse ir negali būti mažesni už 

nurodytus Lietuvos Respublikos 

nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių 

ligų socialinio draudimo įstatyme.“ 

 

50. 7 1  Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„1.Lietuvos Respublikoje veiklą vykdo 

42 miškų urėdijos. Miškų urėdijos 

Valstybės įmonė „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ Valstybės įmonių 

susivienijimas (asociacija) „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ veikia pagal 

Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybės įmonių įstatymą, vykdo 

kompleksinę miškų ūkio veiklą 

valstybiniuose miškuose, Vyriausybės ar 

jos įgaliotos Aplinkos ministerijos 

nustatyta tvarka parduoda pagamintą 

miško produkciją, nenukirstą mišką ir 

teikia paslaugas. Miškų urėdijos 

Civilinio kodekso ir Vyriausybės ar jos 

įgaliotos institucijos nustatyta tvarka 

jungtinės veiklos sutarties pagrindu gali 

kooperuoti lėšas ilgalaikiam turtui, 

skirtam kompleksinei miškų ūkio veiklai 

vykdyti įsigyti. Jungtinės veiklos 

sutarties įgyvendinimo kontrolę 

Nepritarti Dėl valstybės įmonių susivienijimo 

(asociacijos) „Lietuvos valstybiniai 

miškai“ steigimo žiūrėti komentarą 

Nr. 40. 
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nustatyta tvarka vykdo Aplinkos 

ministerija.“ 

 

51. 7 2  Pakeisti 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„2. Valstybės įmonių susivienijimas 

(asociacija) „Lietuvos valstybiniai 

miškai“ veikia savifinansavimo 

principu ir yra finansuojama iš miško 

urėdijų tiesioginių atskaitymų 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka.“ Bendrosioms miškų 

ūkio reikmėms tenkinti ir gamtotvarkos 

priemonėms įgyvendinti Vyriausybės 

nustatyta tvarka miško valdytojams 

nustatomi privalomieji 5 procentų 

atskaitymai į valstybės biudžetą iš 

pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir 

nenukirstą mišką. Šie atskaitymai 

įtraukiami į valstybės biudžeto pajamas 

ir naudojami bendrosioms miškų ūkio 

reikmėms ir gamtotvarkos 

priemonėms miškuose finansuoti 

(miškų inventorizavimui, apskaitai, 

valstybinių miškų miškotvarkos 

projektams rengti, bendrai, 

nepriklausomai nuo nuosavybės formos, 

valstybinei miškų miško priešgaisrinei 

apsaugos sistemai organizuoti ir 

išlaikyti, stichinių nelaimių padariniams 

ir masinių ligų bei kenkėjų židiniams 

likviduoti, miško mokslo ir projektavimo 

darbams, privačių miškų savininkams 

Iš dalies 

pritarti 

1. Dėl valstybės įmonių susivienijimo 

(asociacijos) „Lietuvos valstybiniai 

miškai“ steigimo žiūrėti komentarą 

Nr. 40. 

 

2. Dėl sąvokos „gamtotvarkos priemonės„ 

žiūrėti komentarą Nr. 1. 

 

Likusiai daliai pritarti. 
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konsultuoti bei mokyti, privačių miškų 

savininkų organizacinėms struktūroms 

kurtis, miško kelių ir susijusių miško 

žemės sausinimo sistemų įrenginių 

priežiūrai ir taisymui (remontui), 

informacijai apie miškus viešinti, 

Aplinkos ministerijai pavaldžių 

institucijų vykdomoms programoms 

miškų ūkio ir gamtotvarkos srityje 

srityse bei kitoms bendrosioms miškų 

ūkio reikmėms ir gamtotvarkos 

priemonėms miškuose finansuoti). 

Lėšas administruoja ir jų naudojimo 

tvarką nustato Aplinkos ministerija.“ 

 

52. 5 2 9 Pakeisti 5 straipsnio 2 dalies 9 punktą ir 

jį išdėstyti taip: 

 

9) nustato valstybės įmonei „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ privalomąsias 

miško įveisimo, atkūrimo (ne vėliau 

kaip per 3 metus), apsaugos, tvarkymo 

darbų ir gamtotvarkos priemonių 

įgyvendinimo normas; 

Nepritarti Įstatymas numato terminus miškų ir 

želdinių atkūrimui, todėl šis papildymas 

laikytinas pertekliniu. Pavyzdžiui, 

Įstatymo 15 straipsnio 4 dalis numatyta, 

kad kirtavietėse ir želdintinose miško 

aikštėse miškas turi būti atkurtas ne vėliau 

kaip per trejus metus po jų atsiradimo, tuo 

tarpu neteisėtai iškirstas miškas turi būti 

atkurtas ne vėliau kaip per vienus metus 

nuo neteisėtų kirtimų fakto nustatymo. 

 

53. 5 5 3 Pakeisti 5 straipsnio 5 dalies 3 punktą ir 

jį išdėstyti taip: 

 

3) Vyriausybės nustatyta tvarka 

organizuoja ir (ar) įgyvendina bendrą 

miško kelių, rekreacinės 

infrastruktūros, biologinės įvairovės 

apsaugos (rezervacinės) paskirties ir 

Pritarti su 

išlygomis 

Pritartina Aplinkos apsaugos komiteto 

nuomonei.  
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pobūdžio objektų priežiūrą ir taisymą 

(remontą) bei plėtojimą visų 

nuosavybės formų miškuose; 

54. 18 1  Pakeisti 18 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„1. Miškuose, nepaisant jų nuosavybės 

formos, privalo būti sukurta ir palaikoma 

bendra valstybinė priešgaisrinių 

priemonių miško priešgaisrinės 

apsaugos sistema, apimanti stebėjimo, 

profilaktines ir priešgaisrines saugos 

priemones. Šią bendrą valstybinę 

priešgaisrinių priemonių sistemą rengia 

ir jos įgyvendinimą organizuoja 

Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos 

ministerijos, miškų urėdijos valstybės 

įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ 

Valstybės įmonių susivienijimas 

(asociacija) „Lietuvos valstybiniai 

miškai“ bei valstybinių parkų direkcijos 

kartu su savivaldybėmis. Miško 

valdytojai, savininkai, naudotojai ir 

lankytojai privalo laikytis teisės aktais 

patvirtintų miškų priešgaisrinės 

apsaugos reikalavimų.“ 

 

Nepritarti Dėl valstybės įmonių susivienijimo 

(asociacijos) „Lietuvos valstybiniai 

miškai“ steigimo tikslingumo žiūrėti 

komentarą Nr. 40. 

55.    Įstatymo įsigaliojimas ir 

įgyvendinimas 

1. Šis įstatymas, išskyrus šio 

straipsnio 3 dalį, bei šio įstatymo 3 

straipsnio 3 dalyje išdėstytą Lietuvos 

Respublikos miškų įstatymo 5 straipsnio 

2 dalies 10 punktą ir 4 dalyje išdėstytą 

Nėra 

duomenų 

Nėra nurodytas šio Projekto straipsnio 

pakeitimas. 
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Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 5 

straipsnio 4 dalies redakciją, įsigalioja 

2018 m. sausio 1 d. 

2. 2018 m. sausio 1 d. šio 

įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje išdėstytas 

Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 5 

straipsnio 2 dalies 10 punktas ir šio 

įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje išdėstyta 

Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 5 

straipsnio 4 dalis netenka galios. 

3. Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė ir aplinkos ministras iki 

2017 m. gruodžio 31 d. priima šio 

įstatymo įgyvendinamuosius teisės 

aktus. 

 

56. Seimo narys 

A.Butkevičius 

(2017-06-13) 

2 4  Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„4. Gamtotvarkos priemonės – 

specialios tvarkymo ir apsaugos 

priemonės, skirtos užtikrinti palankią 

saugomų rūšių, bendrijų, buveinių ir 

ekosistemų apsaugos būklę ir jų ilgalaikį 

išlikimą. 

4. Generalinė miškų urėdija prie 

Aplinkos ministerijos – valstybinių 

miškų, priskirtų miškų urėdijoms, 

ūkinio valdymo institucija, 

organizuojanti ir koordinuojanti šių 

miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą ir 

miško išteklių naudojimą.“ 

 

Galėtų būti 

pritarti su 

išlygomis 

Pagal pateiktus pasiūlymus nėra aišku, 

kaip vyksta konsolidacija, todėl 

pasiūlymas turėtų būti iš esmės papildytas. 
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57. 2 17  „Pakeisti 2 straipsnio 17 dalį ir ją 

išdėstyti taip:  

 

„17. Miško valdytojas – miško 

savininkas; valstybės įmonė „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ miškų urėdija, 

valstybinio rezervato direkcija, 

nacionalinio parko direkcija, 

savivaldybė, ar kitas juridinis asmuo, 

valdantis patikėjimo teise įstatymų 

nustatyta tvarka jam Vyriausybės 

nutarimais perduotą valstybinėms 

funkcijoms įgyvendinti valstybinę miško 

žemę; kitas fizinis ar juridinis asmuo, 

užsienio valstybėje įsteigta organizacija, 

neturinti juridinio asmens statuso, tačiau 

turinti civilinį teisnumą pagal tos 

valstybės įstatymus, įgijusi privačios 

miško žemės valdymo teisę.“ 

 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 

 

58. 2 20  Pakeisti 2 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„20. Valstybės įmonė „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ Miškų urėdija – 

valstybės įmonė, patikėjimo teise 

valdanti, naudojanti valstybinius miškus 

ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta 

tvarka, taip pat vykdanti juose 

kompleksinę miškų ūkio veiklą ir kitą 

įmonės įstatuose numatytą veiklą.“ 

 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 
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59. 4 6  Pakeisti 4 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„6. Valstybinę miško žemę patikėjimo 

teise valdo valstybės įmonė „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ miškų urėdijos, 

valstybinių rezervatų direkcijos, 

nacionalinių parkų direkcijos, 

savivaldybės ir kiti juridiniai asmenys. 

Valstybinės miško žemės sklypai 

patikėjimo teise perduodami šiems 

subjektams Vyriausybės nutarimais 

valstybinėms funkcijoms įgyvendinti 

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 

nustatyta tvarka.“ 

 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 

 

60. 4 7  Pakeisti 4 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„7. Laisvos valstybinės žemės fonde 

esantys ir nepanaudoti nuosavybės 

teisėms atkurti valstybinių miškų 

sklypai, kurie yra įsiterpę į valstybinės 

reikšmės miškus arba su jais ribojasi, 

arba yra 5 hektarų ir didesni ir turi 

privažiavimo kelius, Vyriausybės 

nutarimais perduodami patikėjimo teise 

valdyti valstybės įmonei „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ miškų urėdijoms. 

Kiti nuosavybės teisėms atkurti 

nepanaudoti valstybinių miškų sklypai 

parduodami aukcionuose, jeigu kituose 

įstatymuose nenustatyta kitaip.“ 

 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 
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61. 3 1, 

2, 

3 

 Pasiūlymas išbraukti projekto 3 

straipsnio 1 dalį: 

 

1. Papildyti 5 straipsnio 2 dalį 8 punktu 

ir jį išdėstyti taip: 

„8) įgyvendina valstybės įmonės 

„Lietuvos valstybiniai miškai“ savininko 

teises ir pareigas;“ 

 

Pasiūlymas išbraukti projekto 3 

straipsnio 2 dalį: 

2. Papildyti 5 straipsnio 2 dalį 9 punktu 

ir jį išdėstyti taip: 

„9) nustato valstybės įmonei „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ privalomąsias 

miško įveisimo, atkūrimo, apsaugos, 

tvarkymo darbų ir gamtotvarkos 

priemonių įgyvendinimo normas;“ 

Pasiūlymas išbraukti projekto 3 

straipsnio 3 dalį: 

 

3. Papildyti 5 straipsnio 2 dalį 10 punktu 

ir jį išdėstyti taip: 

„10) įgyvendina miškų urėdijų savininko 

teises ir pareigas.“ 

 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 

 

62. 5 4  Pakeisti 5 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti 

taip:  

 

„4. Miškų urėdijoms priskirtų 

valstybinių miškų atkūrimą, priežiūrą, 

apsaugą ir miško išteklių naudojimą 

organizuoja ir koordinuoja, miškų 

urėdijų veiklą konsoliduoja Generalinė 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 

 

Pagal pateiktus pasiūlymus nėra aišku, 

kaip vyksta konsolidacija, todėl 

pasiūlymas turėtų būti iš esmės papildytas. 
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miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos. 

Atlikdama šias funkcijas, Generalinė 

miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos: 

1) atlieka miškų urėdijų savininko 

teises ir pareigas įgyvendinančios 

institucijos funkcijas, koordinuoja ir 

konsoliduoja jų veiklą; 

1) 2) nustato miškų urėdijoms 

privalomąsias miško atkūrimo, apsaugos 

ir tvarkymo darbų normas bei 

konsoliduoto pelno rodiklius; 

2) 3) organizuoja bendrą valstybinę 

priešgaisrinės ir sanitarinės miško 

apsaugos sistemą; 

3) 4) organizuoja ir koordinuoja miškų 

atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir miško 

išteklių naudojimo pažangių 

technologijų įgyvendinimą; 

5) Vyriausybės nustatyta tvarka 

organizuoja žaliavinės medienos, 

pagamintos miškų urėdijoms 

priskirtuose valstybiniuose miškuose, 

didmeninio pardavimo aukcionus ir 

centralizuotus miškų urėdijų 

viešuosius pirkimus; 

6) nustato miškų urėdijų veiklos 

vertinimo ir miškų urėdijų vadovų 

atestavimo tvarką.“ 

63. 5 5  Pakeisti 5 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„5. Valstybės įmonė „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ Miškų urėdijos 

atlieka šias valstybines funkcijas: 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 

 

2. Dėl sąvokos „gamtotvarkos priemonės„ 

žiūrėti komentarą Nr. 1. 
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1) patikėjimo teise valdo, naudoja 

valstybinius miškus ir jais disponuoja 

įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdo 

juose kompleksinę miškų ūkio veiklą; 

2) miškuose, nesvarbu, kokia yra jų 

nuosavybės forma, įgyvendina bendras 

valstybines miško priešgaisrinės ir 

sanitarinės apsaugos sistemas; 

3) Vyriausybės nustatyta tvarka 

organizuoja ir (ar) įgyvendina bendrą 

miško kelių priežiūrą ir taisymą 

(remontą) visų nuosavybės formų 

miškuose; 

4) diegia pažangias miškų įveisimo, 

atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir miško 

išteklių naudojimo technologijas; 

4) valstybinėje žemėje įveisia naujus 

miškus kompensuojant miško žemės 

pavertimą kitomis naudmenomis; 

5) miškuose įgyvendina gamtotvarkos 

priemones, skirtas užtikrinti palankią 

saugomų rūšių, bendrijų, buveinių ir 

ekosistemų apsaugos būklę ir jų 

ilgalaikį išlikimą.“ 

 

 

64. 5 6  Papildyti 5 straipsnį nauja 6 dalimi:  

 

„6. Lietuvos valstybinių miškų ūkio 

(VĮ miškų urėdijų) bendriems 

strateginiams veiklos tikslams ir 

ūkinės - finansinės veiklos 

uždaviniams nustatyti  ir veiklai 

vertinti prie Generalinės miškų 

urėdijos sudaroma nepriklausoma 

Nepritarti Vadovaujantis valstybės įmonės Registrų 

centro duomenimis Generalinė miškų 

urėdija prie Aplinkos ministerijos yra 

biudžetinė įstaiga, todėl jos veiklai 

taikytinas Lietuvos Respublikos 

biudžetinių įstaigų įstatymas. Pagal šio 

įstatymo 3 straipsnio 2 dalį ir 9 straipsnį 

biudžetinė įstaiga įgyja civilines teises, 

prisiima civilines pareigas ir jas 
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valdyba, kurios sudėtį ir veiklos 

reglamentą tvirtina aplinkos 

ministras. “ 

įgyvendina per biudžetinės įstaigos 

vadovą, kuris yra vienintelis įstatyme 

numatytas valdymo organas. Įstatyme 

nėra minima galimybė biudžetinei įstaigai 

turėti valdybą. 

 

65. 13 1  Pakeisti 13 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„1. Valstybinės miškų inventorizacijos ir 

miškų apskaitos tikslas – nustatyti miško 

išteklius, jų kokybę, teikti informaciją 

apie miškų gamtinę ir ūkinę būklę. 

Valstybinė miškų inventorizacija 

atliekama visuose miškuose. Miškų 

urėdijose, valstybiniuose rezervatuose 

ir valstybiniuose parkuose 

inventorizuojama ir įtraukiama į 

apskaitą ne tik miško, bet ir valstybinė 

ne miško žemė (žemės ūkio 

naudmenos, vandenys ir kt.).“ 

Nepritarti Plačiau žiūrėti komentarą Nr.  38. 

66. 18 1  Pasiūlymas: Pakeisti 18 straipsnio 1 dalį 

ir ją išdėstyti taip: 

 

„1. Miškuose, nepaisant jų nuosavybės 

formos, privalo būti sukurta ir palaikoma 

bendra valstybinė miško priešgaisrinės 

apsaugos sistema, apimanti stebėjimo, 

profilaktines ir priešgaisrines saugos 

priemones. Šią sistemą rengia ir jos 

įgyvendinimą organizuoja valstybės 

įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ 

Generalinė miškų urėdija ir miškų 

urėdijos kartu su savivaldybėmis. Miško 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 
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valdytojai, savininkai, naudotojai ir 

lankytojai privalo laikytis teisės aktais 

patvirtintų miškų priešgaisrinės 

apsaugos reikalavimų.“ 

 

67. 6 10  Pakeisti 6 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„10. Valstybiniai miškų pareigūnai ir 

valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai 

miškai“ miškų urėdijos darbuotojai 

neturi teisės dirbti pagal darbo sutartis, 

būti steigėjais ar juridinio asmens 

dalyviais (akcininkais, nariais, 

dalininkais) privačiose medienos ruošos, 

medienos perdirbimo, prekybos mediena 

ir medžioklės aptarnavimo įmonėse, 

vykdyti nepriklausomo medienos 

matuotojo veiklą ir kitais įstatymais 

draudžiamą veiklą.“ 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 

 

Dėl šio straipsnio dalies numeracijos 

žiūrėti komentarą Nr. 16. 

 

68. 6 11  Pakeisti 6 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„11. Valstybinių miškų pareigūnų – 

valstybinių miškų miškų urėdijos miško 

apsaugos darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, gyvybė ir sveikata 

papildomai privalomai draudžiamos nuo 

nelaimingų atsitikimų, susijusių su 

nustatytų pareigų vykdymu, tais atvejais, 

kai netaikomos Lietuvos Respublikos 

nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių 

ligų socialinio draudimo įstatymo 

nuostatos. Draudimo išmokų dydžiai 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 

 

Dėl šio straipsnio dalies numeracijos 

žiūrėti komentarą Nr. 17. 
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nustatomi kolektyvinėse arba darbo 

sutartyse ir negali būti mažesni už 

nurodytus Lietuvos Respublikos 

nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių 

ligų socialinio draudimo įstatyme.“ 

69. 5 1  Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti 

taip:  

 

„1. Valstybės įmonė „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ veikia pagal 

Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybės įmonių įstatymą, vykdo 

kompleksinę miškų ūkio veiklą 

valstybiniuose miškuose, Vyriausybės 

nustatyta tvarka parduoda pagamintą 

miško produkciją, nenukirstą mišką ir 

teikia paslaugas.“ 

Valstybės įmonės miškų urėdijos 

veikia pagal Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybės įmonių 

įstatymą, valstybiniuose miškuose 

vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą, 

Vyriausybės nustatyta tvarka 

centralizuotuose per Apvaliosios 

medienos elektroninę pardavimo 

sistemą didmeninės prekybos 

aukcionuose ir mažmeninėje 

prekyboje parduoda pagamintą 

žaliavinę medieną, taip pat teikia 

paslaugas ir parduoda nenukirstą 

mišką. Viena miškų urėdija 

kompleksinę miškų ūkio veiklą  vykdo 

30-60 tūkstančių hektarų valstybinių 

miškų plote bei per metus iškerta ir 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 

 

Likusiai daliai pritartina pagal Projekto 

aiškinamajame rašte nurodytus 

argumentus. 
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pateikia į rinką ne mažiau kaip 100 

tūkstančių kubinių metrų žaliavinės 

medienos. Generalinės miškų urėdijos 

veikla finansuojama iš miškų urėdijų 

atskaitymų už parduotą žaliavinę 

medieną ir nenukirstą mišką (per 

Specialiąją bendrųjų miškų ūkio 

reikmių finansavimo programą). 

Miškų urėdijos Civilinio kodekso ir 

Vyriausybės ar jos įgaliotos 

institucijos nustatyta tvarka jungtinės 

veiklos sutarties pagrindu gali 

kooperuoti lėšas ilgalaikiam turtui, 

skirtam kompleksinei miškų ūkio 

veiklai vykdyti įsigyti. Jungtinės 

veiklos sutarties įgyvendinimo 

kontrolę nustatyta tvarka vykdo 

Aplinkos ministerija.“ 

 

70. Seimo nariai 

V.Vingrienė 

J.Varžgalys 

A. Salamakinas 

K.Bacvinka 

A.Šimas 

J.Olekas 

(2017-04-06) 

2 17  Pakeisti 2 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

17. Miško valdytojas – miško 

savininkas; valstybės įmonė „Lietuvos 

valstybiniai miškai“, valstybinio 

rezervato direkcija, nacionalinio parko 

direkcija, savivaldybė ar kitas juridinis 

asmuo kita valstybės ar savivaldybės 

institucija ar jos struktūrinis 

padalinys, valdantis valdantis 

patikėjimo teise įstatymų nustatyta 

tvarka jam jai Vyriausybės nutarimais 

perduotą valstybinėms funkcijoms 

įgyvendinti valstybinę miško žemę; kitas 

Nepritarti Pritartina Aplinkos apsaugos komiteto 

nuomonei. 
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fizinis ar juridinis asmuo, užsienio 

valstybėje įsteigta organizacija, neturinti 

juridinio asmens statuso, tačiau turinti 

civilinį teisnumą pagal tos valstybės 

įstatymus, įgijusi privačios miško žemės 

valdymo teisę.“ 

 

71. 2 29  Pakeisti 2 straipsnio 29 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

29. Valstybiniai miškai – valstybinės 

reikšmės miškai ir kiti valstybei 

nuosavybės teise priklausantys miškai; 

miškai, kurie negali būti privatizuoti 

ar kitaip perleisti valstybinio miško 

valdytojais šio įstatymo nustatyta 

tvarka negalintiems būti asmenims. 

 

Nepritarti Pritartina Aplinkos apsaugos komiteto 

nuomonei. 

72. 2 32  Papildyti 2 straipsnį 32 dalimi: 

 

32. Miškų urėdija - valstybės įmonės 

„Lietuvos valstybiniai miškai“ 

struktūrinis padalinys, kurio veiklos 

teritorija turi būti pagrįsta teritorinių 

25 – 60 tūkstančių hektarų valstybinių 

miškų teritorijos valdymu. 

 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 

73. 2 33  Papildyti 2 straipsnį 32 dalimi: 

 

33. Girininkija - valstybės įmonės 

„Lietuvos valstybiniai miškai“ 

struktūrinių padalinių - miškų urėdijų 

- teritorinis padalinys. 

 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 
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28 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569). 

74. 4 7  Pakeisti 4 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

7. Laisvos valstybinės žemės fonde 

esantys ir nepanaudoti nuosavybės 

teisėms atkurti valstybinių miškų 

sklypai, kurie yra įsiterpę į valstybinės 

reikšmės miškus arba su jais ribojasi, 

arba yra 5 hektarų ir didesni ir turi 

privažiavimo kelius, Vyriausybės 

nutarimais perduodami patikėjimo teise 

valdyti valstybės įmonei „Lietuvos 

valstybiniai miškai“. Kiti nuosavybės 

teisėms atkurti nepanaudoti valstybinių 

miškų sklypai parduodami aukcionuose 

paliekami valstybinių miškų fondui, 

jeigu kituose įstatymuose nenustatyta 

kitaip. 

Nepritarti Pritartina Aplinkos apsaugos komiteto 

nuomonei. 

75. 6 10  Pakeisti 6 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

10. Valstybiniai miškų pareigūnai, ir 

valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai 

miškai“ ir jos struktūrinių padalinių 

darbuotojai ir jų artimi giminaičiai 

neturi teisės dirbti pagal darbo sutartis, 

būti steigėjais ar juridinio asmens 

dalyviais (akcininkais, nariais, 

dalininkais) privačiose Lietuvos ir kitų 

šalių medienos ruošos, medienos 

perdirbimo, prekybos mediena ir 

medžioklės aptarnavimo įmonėse, 

Pritarti iš 

dalies 

1. Dėl straipsnio dalies numeracijos žiūrėti 

komentarą Nr.  16. 

 

2. Pagal išvados rašymo metu galiojančio 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso28 21 

straipsnio 3 ir 4 dalis darbdaviu gali būti 

tik pats juridinis asmuo, o filialai, kaip 

darbdavio veiklą vykdantys struktūriniai 

padaliniai laikomi darbovietėmis. Tai 

reiškia, kad valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ struktūrinių padalinių 

darbuotojai yra pačios valstybės įmonės 

darbuotojai, todėl negali būti nurodomi 

atskirai. 
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29 Lietuvos Respublikos Konstitucija (Lietuvos Aidas, Nr. 220; 1992, Nr. 33-1014). 

vykdyti nepriklausomo medienos 

matuotojo veiklą ir kitais įstatymais 

draudžiamą veiklą.“ 

 

3. Pritartina papildymui, kad ne tik 

darbuotojai, tačiau ir jų artimi giminaičiai 

neturi teisės dirbti pagal darbo sutartis, 

būti steigėjais ar juridinio asmens 

dalyviais (akcininkais, nariais ar 

dalininkais) privačiose medienos ruošos, 

medienos perdirbimo, prekybos mediena 

ir medžioklės aptarnavimo įmonėse, 

vykdyti nepriklausomo medienos 

matuotojo veiklą ir kitais įstatymais 

draudžiamą veiklą. Siūlomas papildymas 

padės užtikrinti skaidrumo principo 

įgyvendinimą ir išvengti interesų 

konfliktų. 

 

4. Apribojimas Valstybinių miškų 

pareigūnams ir miškų urėdijų 

darbuotojams nebūti susijusiems su kitų 

šalių medienos ruošos, perdirbimo, 

prekybos ir medžioklės aptarnavimo 

įmonėmis yra pateisinamas, siekiant 

skaidrumo, objektyvumo ir interesų 

konfliktų vengimo. Tačiau toks 

apribojimas šių pareigūnų ar darbuotojų 

giminaičiams neproporcingai apribotų 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos29 48 

straipsnyje numatytą teisę laisvai 

pasirinkti darbą bei verslą. 

 

76. 5 2 9 Pakeisti 5 straipsnio 2 dalies 9 punktą ir 

jį išdėstyti taip: 

Nepritarti Įstatymas numato terminus miškų ir 

želdinių atkūrimui, todėl šis papildymas 
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9) nustato valstybės įmonei „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ privalomąsias 

miško įveisimo, atkūrimo (ne vėliau 

kaip per 3 metus), apsaugos, tvarkymo 

darbų ir gamtotvarkos priemonių 

įgyvendinimo normas; 

laikytinas pertekliniu. Pavyzdžiui, 

Įstatymo 15 straipsnio 4 dalis numatyta, 

kad kirtavietėse ir želdintinose miško 

aikštėse miškas turi būti atkurtas ne vėliau 

kaip per trejus metus po jų atsiradimo, tuo 

tarpu neteisėtai iškirstas miškas turi būti 

atkurtas ne vėliau kaip per vienus metus 

nuo neteisėtų kirtimų fakto nustatymo. 

 

77. 5 5 3 Pakeisti 5 straipsnio 5 dalies 3 punktą ir 

jį išdėstyti taip: 

 

3) Vyriausybės nustatyta tvarka 

organizuoja ir (ar) įgyvendina bendrą 

miško kelių, rekreacinės 

infrastruktūros, biologinės įvairovės 

apsaugos (rezervacinės) paskirties ir 

pobūdžio objektų priežiūrą ir taisymą 

(remontą) bei plėtojimą visų 

nuosavybės formų miškuose; 

 

Nepritarti Pritartina Aplinkos apsaugos komiteto 

nuomonei. 

78. 18 1  Pakeisti 18 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

1. Miškuose, nepaisant jų nuosavybės 

formos, privalo būti sukurta ir palaikoma 

bendra valstybinė miško priešgaisrinės 

apsaugos sistema, apimanti stebėjimo, 

profilaktines ir priešgaisrines saugos 

priemones. Šią sistemą rengia ir jos 

įgyvendinimą organizuoja valstybės 

įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ 

kartu su savivaldybėmis ir kitomis 

kompetentingomis institucijomis. 

Pritarti  
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Miško valdytojai, savininkai, naudotojai 

ir lankytojai privalo laikytis teisės aktais 

patvirtintų miškų priešgaisrinės 

apsaugos ir kitų reikalavimų. 

 

79. 18 2  Pakeisti 18 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

2. Valstybinių miškų valdytojai 

prioriteto tvarka skiria lėšų bendrai 

miško priešgaisrinės apsaugos sistemai. 

Miško valdytojai ir savininkai savo 

lėšomis įgyvendina profilaktines 

priešgaisrines priemones (įrengia 

priešgaisrines juostas ir laužavietes, valo 

užšlemštą mišką ir kita). 

 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 

 

80. 19 1  Pakeisti 19 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

1. Miško valdytojai, savininkai ir 

naudotojai turi laikytis teisės aktais 

patvirtintų miško sanitarinės apsaugos 

reikalavimų, per nustatytą laiką išvežti iš 

miško arba tinkamai apsaugoti nuo 

kenkėjų miške paliekamą spygliuočių 

medieną. Miško valdytojai, savininkai ir 

naudotojai turi pranešti Valstybinei 

miškų tarnybai ar valstybės įmonei 

„Lietuvos valstybiniai miškai“ apie 

medžių ir kitų augalų ligų ir kenkėjų 

židinius. 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

1. Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 

 

2. Pagal Įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 3 ir 

5 punktus miško valdytojų, savininkų ir 

naudotojų pranešimai apie medžių ligų ir 

kenkėjų židinius patenka į Valstybinės 

miškų tarnybos kompetenciją. 

 

Alternatyvių institucijų numatymas miško 

valdytojams, savininkams ir naudotojams 

pranešti apie medžių ligų ir kenkėjų 

židinius gali šiems subjektams sukelti 

neaiškumą dėl to, kurios institucijos 

kompetencijai priskirtinas aptariamas 

klausimas. Dviejų alternatyvių institucijų 
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30 Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas (Žin., 2012, Nr. 110-5564). 

numatymas nesudarytų teisinio tikrumo ir 

aiškumo. 

 

Pasiūlymas pažeidžia Lietuvos 

Respublikos teisėkūros pagrindų 

įstatymo30 3 straipsnio 2 dalies 2 ir 5 

punktuose numatytus efektyvumo ir 

proporcingumo principus, kadangi 

siūloma tvarka sukurtų administracinę 

naštą prašymą pateikusiems asmenims, 

ilgėtų prašymo nagrinėjimo terminai. 

 

81. Seimo narys 

K.Mažeika 

(2017-04-27) 

2 20  Pakeisti 2 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„20. Valstybės įmonė „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ – valstybės įmonė, 

patikėjimo teise valdanti, naudojanti 

valstybinius miškus ir jais disponuojanti 

įstatymų nustatyta tvarka, turinti filialus 

– miškų urėdijas, taip pat vykdanti 

juose kompleksinę miškų ūkio veiklą 

valstybiniuose miškuose ir kitą įmonės 

įstatuose numatytą veiklą.“ 

Įstatymu neapibrėžiama tačiau visuotinai 

naudojama miškų urėdijos sąvoka. 

Ištaisomas sukurtas įstatymo projekto 

trūkumas. 

Sąvoka formuluojama pagal reformos 

pagrindus ir atitinka visus įstatymo 

projekto teikėjo reikalavimus, taip pat 

individualizuoja esminius kriterijus, 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 
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pagal kuriuos turėtų būti formuluojami 

struktūriniai padaliniai (vertinant 

alternatyvių teiktų įstatymo projektų 

kriterijus pasiekiamas konsensusas). 

82. 2 32  Papildyti 2 straipsnį nauja 32 dalimi: 

 

„32. Miškų urėdija – valstybės įmonės 

„Lietuvos valstybiniai miškai“ filialas, 

turintis struktūrinius padalinius – 

girininkijas, bei jam priskirtuose 

valstybiniuose miškuose vykdantis 

kompleksinę miškų ūkio veiklą.“ 

 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 

 

83. 7 1  Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„1. Valstybės įmonė „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ veikia pagal 

Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybės įmonių įstatymą, vykdo 

kompleksinę miškų ūkio veiklą 

valstybiniuose miškuose, Vyriausybės 

nustatyta tvarka didmeninės prekybos 

aukcionuose ir mažmeninėje 

prekyboje parduoda pagamintą miško 

produkciją žaliavinę medieną, taip pat 

teikia paslaugas ir parduoda 

nenukirstą mišką ir teikia paslaugas. 

Vienai miškų urėdijai prisikirtų 

valstybinių miškų plotas kompleksinei 

miškų ūkio veiklai vykdyti turi būti 

30-60 tūkstančių hektarų, metinė 

miško kirtimų apimtis – ne mažiau 

Pritarti iš 

dalies 

Pritartina Aplinkos apsaugos komiteto 

nuomonei, atsižvelgiant į  komentare Nr. 3 

pateiktas pastabas. 
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kaip 100 tūkstančių kubinių metrų 

žaliavinės medienos.“ 

 

84. Seimo narys 

A.Salamakinas 

(2017-05-24) 

4 6  Pakeisti 4 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„6. Valstybinę miško žemę patikėjimo 

teise valdo miškų urėdijos miškų—

urėdijos valstybės—įmonė—

„Lietuvos—valstybiniai—miškai“, 

valstybinių rezervatų direkcijos, 

nacionalinių parkų direkcijos, 

savivaldybės, valstybės įmonės ir kiti 

juridiniai asmenys. Valstybinės miško 

žemės sklypai patikėjimo teise 

perduodami šiems subjektams 

Vyriausybės nutarimais valstybinėms 

funkcijoms įgyvendinti Lietuvos 

Respublikos žemės įstatymo nustatyta 

tvarka.“ 

 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 

 

85. 4 7  1. Pakeisti 4 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

2.  

„7. Laisvos valstybinės žemės fonde 

esantys ir nepanaudoti nuosavybės 

teisėms atkurti valstybinių miškų 

sklypai, kurie yra įsiterpę į valstybinės 

reikšmės miškus arba su jais ribojasi, 

arba yra 5 hektarų ir didesni ir turi 

privažiavimo kelius, Vyriausybės 

nutarimais perduodami patikėjimo teise 

valdyti miškų urėdijoms miškų 

urėdijoms valstybės įmonei „Lietuvos 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 
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valstybiniai miškai“. Kiti nuosavybės 

teisėms atkurti nepanaudoti valstybinių 

miškų sklypai parduodami aukcionuose, 

jeigu kituose įstatymuose nenustatyta 

kitaip.“ 

 

86. 5 4  Pakeisti 5 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

įsteigia valstybės įmonių 

susivienijamą (asociaciją) „Lietuvos 

valstybiniai miškai“. Asociacijos 

nariai yra miškų urėdijos. Tai ribotos 

civilinės atsakomybės valstybės įmonė 

institucija, kurios tikslas konsoliduoti, 

administruoti ir koordinuoti 

valstybinių miškų valdymą ir 

naudojimą plėtojant teritorinį gamtinį 

karkasą per VĮ miškų urėdijas, 

atstovauti asociacijos narių 

interesams ir ginti juos bei tenkinti 

viešąjį interesą. Prie VĮ asociacijos  

„Lietuvos valstybiniai miškai“ 

Aplinkos ministerija sudaro valdybą, 

kurios daugiau kaip pusė visų narių 

sudaro miškų ūkio specialistai. 

Valstybės įmonių susivienijamą 

(asociaciją) „Lietuvos valstybiniai 

miškų urėdijos ir girininkijos. 

Valstybės įmonės susivienijamo 

(asociacijos) „Lietuvos valstybiniai 

miškai“ pagrindinis tikslas yra 

konsoliduoti miškų urėdijų veiklą, 

Nepritarti Dėl valstybės įmonių susivienijimo 

(asociacijos) „Lietuvos valstybiniai 

miškai“ steigimo žiūrėti komentarą 

Nr. 40. 
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ugdyti, tvarkyti, saugoti, prižiūrėti, 

puoselėti, didinti Lietuvos valstybės 

turto - miško vertę, naudoti jį 

vadovaujantis tvaraus naudojimo 

principu. 

Susivienijimas „Lietuvos valstybiniai 

miškai“ tuo tikslu: 

1. Administruoja Lietuvos 

valstybinius miškus per miškų 

urėdijas- ribotos juridinės 

atsakomybės valstybės įmones. 

2.  Atlieka miškų urėdijų 

savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančios institucijos 

funkcijas, konsoliduoja ir 

koordinuoja jų veiklą; 

3.  Nustato miškų urėdijoms 

privalomąsias miško atkūrimo, 

apsaugos, tvarkymo darbų 

normas. 

4. Konsoliduoja ir organizuoja 

bendrą valstybinę 

priešgaisrinės ir sanitarinės 

miško apsaugos sistemą. 

5. Konsoliduoja, organizuoja ir 

koordinuoja miško atkūrimo, 

įveisimo, apsaugos , tvarkymo 

ir miško išteklių naudojimo 

pažangių technologijų 

įgyvendinimą. 

6. Konsoliduoja, rengia ir 

įgyvendina modernią 

miškininkystės veiklos 

informacinę sistemą. 
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7. Konsoliduoja, rengia ir 

įgyvendina racionalaus miškų 

išteklių naudojimo priemones, 

optimizuojant medynų tūrio 

prieaugio ir jo naudojimo 

balansą. 

8. Konsoliduoja, rengia ir 

įgyvendina miško ir miško 

produkcijos modernesnes 

apskaitos programą. 

9.  Konsoliduoja, organizuoja ir 

koordinuoja apvalios medienos 

gaminių aukciono informacinę 

sistemą ir ją koordinuoja pagal 

LR Vyriausybės patvirtintą 

tvarką. 

10. Esant poreikiui konsoliduoja ir 

centralizuoja viešuosius 

pirkimus 

11. Nustato ir įgyvendina miškų 

urėdijų veiklos vertinimo ir 

vadovų atestavimo tvarką. 

Direkcija kasmet rengia ataskaitą ir 

atsiskaito Lietuvos Respublikos 

Vyriausybei. 

 

87. 7 1  Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„1. Lietuvos Respublikoje veiklą vykdo 

42 miškų urėdijos. Miškų 

urėdijos Valstybės įmonė „Lietuvos 

valstybiniai miškai Valstybės įmonės    

susivienijimas (asociacija) „Lietuvos 

Nepritarti Dėl valstybės įmonių susivienijimo 

(asociacijos) „Lietuvos valstybiniai 

miškai“ steigimo žiūrėti komentarą 

Nr. 40. 
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valstybiniai miškai“ Miškų urėdijos 

veikia pagal Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybės įmonių 

įstatymą, vykdo kompleksinę miškų ūkio 

veiklą valstybiniuose miškuose, 

Vyriausybės ar jos įgaliotos Aplinkos 

ministerijos nustatyta tvarka parduoda 

pagamintą miško produkciją, nenukirstą 

mišką ir teikia paslaugas. 

Valstybės įmonių susivienijimas 

(asociacija) konsoliduoja miškų 

urėdijų veiklą. Miškų urėdijos Civilinio 

kodekso ir Vyriausybės ar jos įgaliotos 

institucijos nustatyta tvarka jungtinės 

veiklos sutarties pagrindu gali 

kooperuoti lėšas ilgalaikiam turtui, 

skiltam kompleksinei miškų ūkio veikiai 

vykdyti įsigyti. 

jungtinės veiklos sutarties įgyvendinimu 

kontrolę nustatyta tvarka vykdo 

Aplinkos ministerija.“  

 

88. Seimo nariai 

P.Saudargas, 

V.Vingrienė,  

K. Bacvinka, 

R.Tamašunienė, 

A.Salamakinas, 

J.Razma 

(2017-03-28) 

 

2 4  Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„4. Generalinė miškų urėdija prie 

Aplinkos ministerijos – valstybinių 

miškų, priskirtų miškų urėdijoms, 

ūkinio valdymo institucija, 

organizuojanti ir koordinuojanti šių 

miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą ir 

miško išteklių naudojimą. 

 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 
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89. 2 17  Pakeisti 2 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti 

taip:  

„17. Miško valdytojas – miško 

savininkas; valstybės įmonė „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ miškų urėdija, 

valstybinio rezervato direkcija, 

nacionalinio parko direkcija, 

savivaldybė, ar kitas juridinis asmuo, 

valdantis patikėjimo teise įstatymų 

nustatyta tvarka jam Vyriausybės 

nutarimais perduotą valstybinėms 

funkcijoms įgyvendinti valstybinę miško 

žemę; kitas fizinis ar juridinis asmuo, 

užsienio valstybėje įsteigta organizacija, 

neturinti juridinio asmens statuso, tačiau 

turinti civilinį teisnumą pagal tos 

valstybės įstatymus, įgijusi privačios 

miško žemės valdymo teisę.“ 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 

 

90. 2 20  Pakeisti 2 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

„20. Valstybės įmonė „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ Miškų urėdija – 

valstybės įmonė, patikėjimo teise 

valdanti, naudojanti valstybinius miškus 

ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta 

tvarka, taip pat vykdanti juose 

kompleksinę miškų ūkio veiklą ir kitą 

įmonės įstatuose numatytą veiklą.“ 

 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 

 

91. 4 6  Pakeisti 4 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„6. Valstybinę miško žemę patikėjimo 

teise valdo valstybės įmonė „Lietuvos 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 
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valstybiniai miškai“ miškų urėdijos, 

valstybinių rezervatų direkcijos, 

nacionalinių parkų direkcijos, 

savivaldybės ir kiti juridiniai asmenys. 

Valstybinės miško žemės sklypai 

patikėjimo teise perduodami šiems 

subjektams Vyriausybės nutarimais 

valstybinėms funkcijoms įgyvendinti 

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 

nustatyta tvarka.“ 

 

92. 4 7  Pakeisti 4 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„7. Laisvos valstybinės žemės fonde 

esantys ir nepanaudoti nuosavybės 

teisėms atkurti valstybinių miškų 

sklypai, kurie yra įsiterpę į valstybinės 

reikšmės miškus arba su jais ribojasi, 

arba yra 5 hektarų ir didesni ir turi 

privažiavimo kelius, Vyriausybės 

nutarimais perduodami patikėjimo teise 

valdyti valstybės įmonei „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ miškų urėdijoms. 

Kiti nuosavybės teisėms atkurti 

nepanaudoti valstybinių miškų sklypai 

parduodami aukcionuose, jeigu kituose 

įstatymuose nenustatyta kitaip.“ 

 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 

 

93. 5 8, 

9, 

10 

 Pripažinti netekusiu galios 5 straipsnio 2 

dalies 8 punktą: 

 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 
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„8) įgyvendina valstybės įmonės 

„Lietuvos valstybiniai miškai“ savininko 

teises ir pareigas;“ 

pripažinti netekusiu galios 5 straipsnio 2 

dalies 9 punktą: 

„9) nustato valstybės įmonei „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ privalomąsias 

miško įveisimo, atkūrimo, apsaugos, 

tvarkymo darbų ir gamtotvarkos 

priemonių įgyvendinimo normas;“ 

pripažinti netekusiu galios 5 straipsnio 2 

dalies 10  punktą: 

„10) įgyvendina miškų urėdijų savininko 

teises ir pareigas.“ 

 

94. 5 4  Pakeisti 5 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti 

taip:  

 

„4. Miškų urėdijoms priskirtų 

valstybinių miškų atkūrimą, priežiūrą, 

apsaugą ir miško išteklių naudojimą 

organizuoja ir koordinuoja Generalinė 

miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos. 

Atlikdama šias funkcijas, Generalinė 

miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos: 

1) atlieka miškų urėdijų savininko 

teises ir pareigas įgyvendinančios 

institucijos funkcijas ir koordinuoja 

jų veiklą; 

2) nustato miškų urėdijoms 

privalomąsias miško atkūrimo, apsaugos 

ir tvarkymo darbų normas; 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 
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3) organizuoja bendrą valstybinę 

priešgaisrinės ir sanitarinės miško 

apsaugos sistemą; 

4) organizuoja ir koordinuoja miškų 

atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir miško 

išteklių naudojimo pažangių 

technologijų įgyvendinimą.“ 

 

95. 5 5  Pakeisti 5 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„5. Valstybės įmonė „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ Miškų urėdijos 

atlieka šias valstybines funkcijas: 

1) patikėjimo teise valdo, naudoja 

valstybinius miškus ir jais disponuoja 

įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdo 

juose kompleksinę miškų ūkio veiklą; 

2) miškuose, nesvarbu, kokia yra jų 

nuosavybės forma, įgyvendina bendras 

valstybines miško priešgaisrinės ir 

sanitarinės apsaugos sistemas; 

3) Vyriausybės nustatyta tvarka 

organizuoja ir (ar) įgyvendina bendrą 

miško kelių priežiūrą ir taisymą 

(remontą) visų nuosavybės formų 

miškuose; 

4) diegia pažangias miškų įveisimo, 

atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir miško 

išteklių naudojimo technologijas.“ 

 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 

 

96. 6 10  Pakeisti 6 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 
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„10. Valstybiniai miškų pareigūnai ir 

valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai 

miškai“ miškų urėdijos darbuotojai 

neturi teisės dirbti pagal darbo sutartis, 

būti steigėjais ar juridinio asmens 

dalyviais (akcininkais, nariais, 

dalininkais) privačiose medienos ruošos, 

medienos perdirbimo, prekybos mediena 

ir medžioklės aptarnavimo įmonėse, 

vykdyti nepriklausomo medienos 

matuotojo veiklą ir kitais įstatymais 

draudžiamą veiklą.“ 

 

 

Dėl straipsnio dalies numeracijos žiūrėti 

komentarą Nr.  16. 

 

97. 6 11  Pasiūlymas: Pakeisti 6 straipsnio 11 dalį 

ir ją išdėstyti taip: 

 

„11. Valstybinių miškų pareigūnų – 

valstybinių miškų miškų urėdijos miško 

apsaugos darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, gyvybė ir sveikata 

papildomai privalomai draudžiamos nuo 

nelaimingų atsitikimų, susijusių su 

nustatytų pareigų vykdymu, tais atvejais, 

kai netaikomos Lietuvos Respublikos 

nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių 

ligų socialinio draudimo įstatymo 

nuostatos. Draudimo išmokų dydžiai 

nustatomi kolektyvinėse arba darbo 

sutartyse ir negali būti mažesni už 

nurodytus Lietuvos Respublikos 

nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių 

ligų socialinio draudimo įstatyme.“ 

 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 

 

Dėl straipsnio dalies numeracijos žiūrėti 

komentarą Nr.  17. 
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98. 7 1  Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

1. Valstybės įmonė „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ veikia pagal 

Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybės įmonių įstatymą, vykdo 

kompleksinę miškų ūkio veiklą 

valstybiniuose miškuose, Vyriausybės 

nustatyta tvarka parduoda pagamintą 

miško produkciją, nenukirstą mišką ir 

teikia paslaugas.“ Miškų urėdijos 

veikia pagal Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybės įmonių 

įstatymą, vykdo kompleksinę miškų 

ūkio veiklą valstybiniuose miškuose, 

Vyriausybės ar jos įgaliotos Aplinkos 

ministerijos nustatyta tvarka 

parduoda pagamintą miško 

produkciją, nenukirstą mišką ir teikia 

paslaugas. 

Viena miškų urėdija patikėjimo teise 

valdo nuo 30 iki 60 tūkstančių hektarų 

valstybinių miškų bei per metus 

iškerta ir pateikia į rinką ne mažiau 

kaip 100 tūkstančių kubinių metrų 

žaliavinės medienos. 

Tame pačiame Lietuvos regione 

esančių miškų urėdijų valdymui gali 

būti skiriamas vienas kolegialus 

valdymo organas – valdyba. 

Miškų urėdijos Civilinio kodekso ir 

Vyriausybės ar jos įgaliotos 

institucijos nustatyta tvarka jungtinės 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3, 

pritarti iš 

dalies 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 
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veiklos sutarties pagrindu gali 

kooperuoti lėšas ilgalaikiam turtui, 

skirtam kompleksinei miškų ūkio 

veiklai vykdyti įsigyti. Jungtinės 

veiklos sutarties įgyvendinimo 

kontrolę nustatyta tvarka vykdo 

Aplinkos ministerija.“ 

 

99. 13 1  Pakeisti 13 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„1. Valstybinės miškų inventorizacijos ir 

miškų apskaitos tikslas – nustatyti miško 

išteklius, jų kokybę, teikti informaciją 

apie miškų gamtinę ir ūkinę būklę. 

Valstybinė miškų inventorizacija 

atliekama visuose miškuose. Miškų 

urėdijose, valstybiniuose rezervatuose 

ir valstybiniuose parkuose 

inventorizuojama ir įtraukiama į 

apskaitą ne tik miško, bet ir valstybinė 

ne miško žemė (žemės ūkio 

naudmenos, vandenys ir kt.).“ 

 

Nepritarti Plačiau žiūrėti komentarą Nr.  38. 

100. 18 1  Pakeisti 18 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„1. Miškuose, nepaisant jų nuosavybės 

formos, privalo būti sukurta ir palaikoma 

bendra valstybinė miško priešgaisrinės 

apsaugos sistema, apimanti stebėjimo, 

profilaktines ir priešgaisrines saugos 

priemones. Šią sistemą rengia ir jos 

įgyvendinimą organizuoja valstybės 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 
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įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ 

Generalinė miškų urėdija ir miškų 

urėdijos kartu su savivaldybėmis. Miško 

valdytojai, savininkai, naudotojai ir 

lankytojai privalo laikytis teisės aktais 

patvirtintų miškų priešgaisrinės 

apsaugos reikalavimų.“ 

 

101. Seimo narys 

J. Olekas 

2017-04-04 

7 1  Papildyti įstatymo 7 straipsnio 1 dalį ir ją 

išdėstyti taip: 

 

„1. Valstybės įmonė „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ ir miškų urėdijos 

veikia pagal Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybės įmonių 

įstatymą, vykdo kompleksinę miškų ūkio 

veiklą valstybiniuose miškuose, 

Vyriausybės nustatyta tvarka parduoda 

pagamintą miško produkciją, nenukirstą 

mišką ir teikia paslaugas. Viena miškų 

urėdija patikėjimo teise valdo 25-55 

tūkstančių hektarų valstybinių miškų 

bei per metus iškerta ir pateikia į 

rinką ne mažiau kaip 100 tūkstančių 

kubinių metrų žaliavinės medienos. 

Miškų urėdijos Civilinio kodekso ir 

Vyriausybės ar jos įgaliotos 

institucijos nustatyta tvarka jungtinės 

veiklos sutarties pagrindu gali 

kooperuoti lėšas ilgalaikiam turtui, 

skirtam kompleksinei miškų ūkio 

veiklai vykdyti įsigyti. Jungtinės 

veiklos sutarties įgyvendinimo 

kontrolę nustatyta tvarka vykdo 

Pritarti iš 

dalies 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 
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31 Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas (Žin., 2012, Nr. 110-5564). 

Aplinkos ministerija ar jos įgaliota 

institucija.“ 

 

102. Seimo narys 

Rimantas Jonas 

Dagys 

2017-06-20 

2 4  Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„4. Gamtotvarkos priemonės – 

specialios tvarkymo ir apsaugos 

priemonės, skirtos užtikrinti palankią 

saugomų rūšių, bendrijų, buveinių ir 

ekosistemų apsaugos būklę ir jų ilgalaikį 

išlikimą bei plėtrą“. 

 

Nepritarti Dėl sąvokos „gamtotvarkos priemonės 

žiūrėti komentarą Nr. 1. 

103. 2 5  Pakeisti 2 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„5. Kompleksinė miškų ūkio veikla – 

veikla, apimanti miškų įveisimą, 

atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, racionalų 

miškų išteklių naudojimą, prekybą 

mediena ir miško 

ištekliais, gamtotvarkos priemonių 

miškuose įgyvendinimą, taip pat 

racionalų miškų išteklių naudojimą 

bei prekybą mediena ir miško 

ištekliais, tačiau nepakenkiant 

gamtotvarkos priemonių 

įgyvendinimui“. 

 

Nepritarti Siūloma formuluotė neatitinka Lietuvos 

Respublikos teisėkūros pagrindų 

įstatymo31. 
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104. 2 17  Pakeisti 2 straipsnio 17 dalį ir ją 

išdėstyti taip: 

 

„17. Miško valdytojas – miško 

savininkas; valstybės įmonė „Lietuvos 

valstybiniai 

miškai“, urėdijos, valstybinio 

rezervato direkcija, nacionalinio parko 

direkcija, savivaldybė ar kitas juridinis 

asmuo, valdantis patikėjimo teise 

įstatymų nustatyta tvarka jam 

Vyriausybės nutarimais perduotą 

valstybinėms funkcijoms įgyvendinti 

valstybinę miško žemę; kitas fizinis 

ar Lietuvoje registruotas juridinis 

asmuo, užsienio valstybėje įsteigta 

organizacija, neturinti juridinio asmens 

statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą 

pagal tos valstybės įstatymus, įgijusi 

privačios miško žemės valdymo teisę“. 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

1. Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 

 

2. Pasiūlymu siūloma, kad iš miško 

valdytojų sąvokos būtų pašalinami 

užsienyje registruoti juridiniai asmenys, 

užsienio valstybėje įsteigtos 

organizacijos, neturinčios juridinio 

asmens statuso, tačiau turinčios civilinį 

teisnumą pagal tos valstybės įstatymus, 

įgijusios privačios miško žemės valdymo 

teisę.  Nurodomu pasiūlymu būtų 

įtvirtinama tiesioginė užsieniečių 

diskriminacija, kuri nėra pateisinama 

jokiais kitais Lietuvos Respublikos 

įstatymuose numatytais pagrindais ir 

tiesiogiai prieštarauja Lietuvos 

Respublikos tarptautiniams 

įsipareigojimams. Diskriminacija yra 

draudžiama pagal Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnį, 

Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 

laisvių apsaugos konvencijos 14 straipsnį 

ir kt. 

 

105. 2 20  Pakeisti 2 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„20. Valstybės įmonė „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ – valstybės įmonė, 

patikėjimo teise valdanti, naudojanti 

valstybinius miškus ir jais disponuojanti 

įstatymų nustatyta tvarka, taip pat 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 

 

Dėl sąvokos „gamtotvarkos priemonės 

žiūrėti komentarą Nr. 1. 
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taikanti gamtotvarkos priemones, 

vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio 

veiklą ir kitą įmonės įstatuose numatytą 

veiklą, apimančią miškų įveisimą, 

atkūrimą, priežiūrą, apsaugą“. 

 

106.    Pakeisti 2 straipsnio 30 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„30. Valstybiniai miškų pareigūnai – 

valstybinių miškų miško apsaugos 

darbuotojai, dirbantys pagal darbo 

sutartis ir valstybinės miškų kontrolės 

įstaigų valstybės tarnautojai, turintys 

įstatymų nustatytus įgaliojimus. 

Vyriausiųjų valstybinių miškų 

pareigūnų, vyresniųjų valstybinių miškų 

pareigūnų ir valstybinių miškų 

pareigūnų statusas suteikiamas Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 

įsakymu.“ 

 

Pritarti iš 

dalies 

Pritartina Aplinkos apsaugos komiteto 

nuomonei. 

107. 4 6  Pakeisti 4 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„6. Valstybinę miško žemę patikėjimo 

teise valdo valstybės įmonė „Lietuvos 

valstybiniai miškai“, urėdijos, 

valstybinių rezervatų direkcijos, 

nacionalinių parkų direkcijos, 

savivaldybės ir kiti juridiniai asmenys. 

Valstybinės miško žemės sklypai 

patikėjimo teise perduodami šiems 

subjektams Vyriausybės nutarimais 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 
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32 Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas (Žin., 2012, Nr. 110-5564). 

valstybinėms funkcijoms įgyvendinti 

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 

nustatyta tvarka“. 

 

108. 5 4  Papildyti 5 straipsnio 4 dalį nauju punktu 

ir jį išdėstyti sekančiai: 

 

„4) vykdo racionalų miškų išteklių 

naudojimą bei prekybą mediena ir 

miško ištekliais, tačiau nepakenkiant 

gamtotvarkos priemonių 

įgyvendinimui“. 

 

Nepritarti Siūloma formuluotė neatitinka Lietuvos 

Respublikos teisėkūros pagrindų 

įstatymo32. 

109. 5 5  Pakeisti 5 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

„5. Valstybės įmonė „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ atlieka šias 

valstybines funkcijas: 

1) patikėjimo teise valdo, naudoja 

valstybinius miškus ir jais disponuoja 

įstatymų nustatyta tvarka, taiko 

gamtotvarkos priemones, taip pat 

vykdo juose kompleksinę miškų 

ūkio veiklą, apimančią miškų įveisimą, 

atkūrimą, priežiūrą, apsaugą; 

2) miškuose, nesvarbu, kokia yra jų 

nuosavybės forma, įgyvendina bendras 

valstybines miško priešgaisrinės ir 

sanitarinės apsaugos sistemas; 

3) Vyriausybės nustatyta tvarka 

organizuoja ir (ar) įgyvendina bendrą 

miško kelių priežiūrą ir taisymą 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 

 

Dėl sąvokos „gamtotvarkos priemonės 

žiūrėti komentarą Nr. 1. 
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(remontą) visų nuosavybės formų 

miškuose; 

4) diegia pažangias miškų įveisimo, 

atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir miško 

išteklių naudojimo technologijas, 

užtikrinančias miškų išsaugojimą ir 

plėtrą“. 

 

110. 6 10  Pakeisti 6 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

„10. Valstybiniai miškų pareigūnai ir 

valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai 

miškai“ darbuotojai neturi teisės dirbti 

pagal darbo sutartis, būti steigėjais ar 

juridinio asmens dalyviais (akcininkais, 

nariais, dalininkais) privačiose medienos 

ruošos, medienos perdirbimo, prekybos 

mediena ir medžioklės aptarnavimo 

įmonėse, vykdyti nepriklausomo 

medienos matuotojo veiklą ir kitais 

įstatymais draudžiamą veiklą“. 

 

Nepritarti 1. Dėl straipsnio dalies numeracijos žiūrėti 

komentarą Nr. 16. 

 

2. Projektu keičiamo 6 straipsnio 10 dalies 

redakcija neatitinka Projekte nurodytos 

šios straipsnio dalies versijos. Dėl to 

preziumuojama, kad siūloma tik pašalinti 

akcininkų kategoriją iš juridinio asmens 

dalyvių. 

 

Pasiūlymas išbraukti tik akcininkus 

suteiktų jiems nepagrįstą privilegiją kitų 

juridinių asmenų dalyvių arba narių 

atžvilgiu. 

 

3. Šiuo metu galiojanti Įstatymo 6 

straipsnio 3 dalies redakcija ir Projekte 

nurodyta naujo šios dalies redakcija 

padeda užtikrinti didesnį skaidrumą ir 

išvengti interesų konflikto. 

 

111. 6 11  Pakeisti 6 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti 

taip: 

 

„11. Valstybinių miškų pareigūnų – 

valstybinių miškų miško apsaugos 

Nepritarti Pasiūlymu norima įtvirtinti, kad visų 

valstybinių miškų miško apsaugos 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 

gyvybė ir sveikata papildomai privalomai 

draudžiamos nuo nelaimingų atsitikimų, 
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darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, gyvybė ir sveikata papildomai 

privalomai draudžiamos nuo nelaimingų 

atsitikimų, susijusių su nustatytų pareigų 

vykdymu, tais atvejais, kai netaikomos 

Lietuvos Respublikos nelaimingų 

atsitikimų darbe ir profesinių ligų 

socialinio draudimo įstatymo nuostatos. 

Draudimo išmokų dydžiai nustatomi 

kolektyvinėse arba, jų nesant, darbo 

sutartyse ir negali būti mažesni už 

nurodytus Lietuvos Respublikos 

nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių 

ligų socialinio draudimo įstatyme“. 

 

susijusių su nustatytų pareigų vykdymu. 

Įgyvendinus siūlomą pakeitimą susidarytų 

situacija, kuomet valstybiniai miškų 

miško apsaugos darbuotojai, dirbantys 

pagal darbo sutartis ir patyrę nelaimingą 

atsitikimą, susijusį su nustatytų pareigų 

vykdymu, gautų dvigubą išmoką – tiek 

draudimo išmoką pagal privalomąjį 

draudimą, tiek iš Valstybinio socialinio 

draudimo fondo valdybos Lietuvos 

Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe 

ir profesinių ligų socialinio draudimo 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

Pagal šiuo metu galiojančią straipsnio 

redakciją siekiama apsaugoti tuos 

valstybinių miškų miško apsaugos 

darbuotojus, dirbančius pagal darbo 

sutartis, kuriems netaikytinos Lietuvos 

Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe 

ir profesinių ligų socialinio draudimo 

įstatymo nuostatos. 

 

Pagal DK 155 straipsnio 2 dalį nelaimingų 

atsitikimų atveju darbdavys privalės 

atlyginti darbuotojo patirtą žalą tiek, kiek 

jos nepadengia valstybinio socialinio 

draudimo išmokos. Dėl to nėra būtinybės 

keisti šiuo metu galiojančios Įstatymo 6 

straipsnio 4 dalies nuostatos pagal šį 

Seimo nario Rimanto Jono Dagio 

pakeitimo siūlymą, kadangi tiek 

privalomuoju draudimu apsidraudusiam 

valstybiniam miškų pareigūnui, kai 
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Ekspertas 

Dr. Paulius Miliauskas 

netaikomos Lietuvos Respublikos 

nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių 

ligų socialinio draudimo įstatymo 

nuostatos, tiek valstybiniam miškų 

pareigūnui, kuriam taikomos Lietuvos 

Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe 

ir profesinių ligų socialinio draudimo 

įstatymo nuostatos, patyrus nelaimingą 

atsitikimą, susijusių su nustatytų pareigų 

vykdymu, bus išmokėta suma visiškai 

padengianti patirtą žalą. 

 

112. 7 1  Atsisakyti 5 straipsnio 1 dalies ir 

atitinkamai pakoreguoti sekančių dalių 

numeraciją: 

„1. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją 

išdėstyti taip: 

„1. Valstybės įmonė „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ veikia pagal 

Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybės įmonių įstatymą, vykdo 

kompleksinę miškų ūkio veiklą 

valstybiniuose miškuose, Vyriausybės 

nustatyta tvarka parduoda pagamintą 

miško produkciją, nenukirstą mišką ir 

teikia paslaugas“. 

 

Žiūrėti 

komentarą 

Nr. 3 

1. Dėl valstybės įmonės „Lietuvos 

valstybiniai miškai“ steigimo tikslingumo 

žiūrėti komentarą Nr. 3. 

 

2. Nurodyta straipsnio redakcija neatitinka 

Projekte numatytos 7 straipsnio 1 dalies 

redakcijos. 

 


