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1. Informacija apie rizikos vertinimo autorių 

Šio rizikos vertinimo autorius Agnė Babelytė, turinti Aplinkos apsaugos inžinerijos 

bakalauro išsilavinimą įgytą Vilniaus Gedimino Technikos Universitete ir Hidrogeologijos ir 

inžinerinės geologijos (gamtos mokslų kryptis) Magistro laipsnį įgytą Vilniaus Universitete. 

Autorė jau 5 metus dirba Lietuvos biomasės energetikos asociacijoje ,,Litbioma‘‘ sertifika-

vimo sistemų koordinatore. Eidama šias pareigas ji daugiausia domisi reikalavimais, susiju-

siais su Direktyvos (ES) 2018/2001 (RED II) įgyvendinimu nacionaliniu lygmeniu. 

2003 metų vasarą įkurta Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA šiuo 

metu vienija 44 narius. Asociacijai priklauso kietojo biokuro ir kitų atsinaujinančių vietinių 

išteklių – medienos, šiaudų, energetinių gluosnių, durpių – gamintojai ir tiekėjai, biokuro 

katilinių ir kitos įrangos gamintojai ir projektuotojai, energijos gamintojai, energetinių plan-

tacijų vystytojai bei mokslo įstaigos. 

Vertinimas buvo ruošiamas konsultuojantis su Lietuvos biomasės energetikos aso-

ciacijos LITBIOMA Mokslinės techninės tarybos nariais, taip pat konsultuojantis su specialis-

tais iš Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerijos Miškų politikos ir Klimato politikos grupių, 

Miškininkų sąjungos, SURE sertifikavimo sistemos administracijos ir auditoriais. 

2. Rizikos vertinimo apimtis 

Šis rizikos vertinimas apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir apimą visą Lietuvos 

miškingą plotą. Miškingas plotas apima 2,2 mln. ha, tai sudaro trečdalį šalies teritorijos – 

33,7 proc. Ši teritorija pažymėta žemėlapyje žemiau. 

Rizikos vertinimas gali būti taikomas tik miško biomasei, pagamintai vietovėje, kuri 

patenka į šias ribas. 

Oficialų žemėlapį, kuriame pažymėtos Lietuvos  sienos, galima peržiūrėti Lietuvos 

erdvinės informacijos portalo interneto svetainėje https://www.geoportal.lt/geoportal/, 

kurį administruoja VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“. 

Rizikos vertinimo galiojimo laikotarpis - penkeri metai nuo paskelbimo. Su visais at-

naujinimais galima susipažinti šioje interneto svetainėje https://www.biokuras.lt/  

Rizikos vertinimas galioja nuo 2023-01-16 galiojimas baigiasi 2028-01-16. 

 

https://www.geoportal.lt/geoportal/
https://www.biokuras.lt/
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3. Miškų ūkio ir medienos pramonės struktūra Lietuvoje 

3.1. Miškų ūkio aprašymas 

3.1.1. Lietuvos miškų ištekliai 
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Lietuvos miškų išteklių statistiniai rodikliai 2021 m. sausio 1 d. pateikiami pagal 

sklypinės miškų inventorizacijos (SMI) pagrindu sudaromo miškų valstybės kadastro, 

nacionalinės miškų inventorizacijos (NMI), VĮ Registrų centro ir Lietuvos Respublikos žemės 

fondo apskaitos duomenis. Miškų plotų rodikliams ir tūriams pagal atskirus objektus 

naudoti SMI duomenys, o medienos tūrio rodikliams šalies ir kitų agreguotų objektų lygyje 

– žinomo tikslumo NMI duomenys. 

Kaip skelbia Miškų ūkio statistika 2021, 2021 m. sausio 1 d. miško žemės plotas buvo 

2202,2 tūkst. ha ir užėmė 33,7% šalies teritorijos. Nuo 2003 m. sausio 1 d. šis plotas padidėjo 

156,9 tūkst. ha, o šalies miškingumas – 2,4 proc. punkto. Per tą patį laikotarpį mišku 

apaugusios žemės (medynų) plotas padidėjo 111,6 tūkst. ha - iki 2062,6 tūkst. ha. 

Spygliuočių medynai auga 1148,8 tūkst. ha plote. Jie sudaro didžiąją medynų dalį 

(55,7%). Minkštaisiais lapuočiais apaugę 844,5 tūkst. ha (40,9%), kietaisiais lapuočiais – 69,3 

tūkst. ha (3,4%). 

Per pastaruosius aštuoniolika metų spygliuočių medynų plotas sumažėjo 11,2 tūkst. 

ha., o kietųjų lapuočių medynų (daugiausia dėl uosynų džiūvimo) – 23,3 tūkst. ha. Minkštųjų 

lapuočių medynų plotas per šį laikotarpį padidėjo 146,1 tūkst. ha. 

Didžiausius plotus Lietuvoje užima pušynai – 711,5 tūkst. ha. Per aštuoniolika metų 

jų plotas sumažėjo 2,3 tūkst. ha. Eglynai užima 445,3 tūkst. ha plotą. Jų plotas, palyginti su 

2003 m., sumažėjo 8,0 tūkst. ha. 

Tarp minkštųjų lapuočių labiausiai paplitę beržynai. Šių medynų plotai nuo 2003 m. 

padidėjo 58,5 tūkst. ha. 2021 m. sausio 1 d. jie užėmė 450,7 tūkst. ha. 

Juodalksnynų plotai padidėjo 44,3 tūkst. ha iki 163,8 tūkst. ha. 

Baltalksnynų plotai sumažėjo 1,1 tūkst. ha ir užėmė 120,9 tūkst. ha. 

Drebulynų plotai padidėjo 38,2 tūkst. ha - iki 95,6 tūkst. ha. 

Ąžuolynų plotai nuo 35,7 tūkst. ha išaugo iki 48,9 tūkst. ha. Tuo tarpu uosynų plotas 

sumažėjo nuo 51,4 tūkst. ha iki 12,4 tūkst. ha. 

Vienam gyventojui tenkantis miško žemės plotas siekė 0,79 ha. 

3.1.2 Miškų nuosavybė ir administracinis pasiskirstymas 

Kaip skelbia Miškų ūkio statistika 2021, 2021 m. sausio 1 d. apie pusę visos miško 

žemės sudarė valstybinės reikšmės miškai – 1114 tūkst. ha. Valstybės įmonėje „Registrų 

centras“ 2021 m. sausio 1 d. buvo registruota 863 tūkst. ha privačių miškų. 

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija patikėjimo teise valdė 1078 tūkst. ha 

valstybinės reikšmės miško žemės plotą. Kiekvienas iš 26 regioninių padalinių administravo 

vidutiniškai 41,5 tūkst. ha miško žemės plotą. Regioniniai padaliniai buvo sudalinti į 332 
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girininkijas. Per metus buvo panaikintos 6 girininkijos. Vidutinis girininkijos plotas siekė 3,3 

tūkst. ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybės įmonės „Registrų centras“ duomenimis 2020 m. privatiems asmenims 

priklausantis miško žemės plotas padidėjo 5,4 tūkst. ha. Daugiausia privačių miškų yra 

Valstybinių miškų urėdijos Telšių regioninio padalinio ribose. Čia privačių miškų savininkai 

valdo 78,0 tūkst. ha miško žemės plotą. Šiek tiek mažiau jų yra Anykščių regioniniame 

padalinyje – 76,1 tūkst. ha. Anykščių, Veisiejų, Varėnos ir Telšių regioninių padalinių ribose 

privatūs savininkai valdo pusę ar daugiau visų šioje teritorijoje esančių miškų. Mažiausiai 
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privačių miškų yra Kazlų Rūdos regioniniame padalinyje. Čia jų plotas užima 11,8 tūkst. ha, 

o privačių miškų dalis sudaro 17%. 

Nacionalinės miškų inventorizacijos (NMI) duomenimis didžiausi medienos tūriai 

sutelkti Vilniaus apskrities miškuose – 117,2 mln. m3. Tai daugiau nei penktadalis bendro 

šalies miškuose esančio medžių stiebų tūrio. Kitose apskrityse medienos kiekiai daug 

mažesni: Utenos – 76,5 mln. m3, Alytaus – 75,1 mln. m3. Mažiausi medienos ištekliai 

sukaupti Marijampolės (29,4 mln. m3), Klaipėdos (36,9 mln. m3) ir Telšių (36,9 mln. m3) 

apskrityse. 
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3.1.3 Saugomos teritorijos miškuose 

Kaip skelbia EBPO, 2020 m. saugomos teritorijos, kartu su Natura 2000 teritorijomis, 

užėmė 1155 tūkst. ha plotą, neįskaitant jūrinių teritorijų. Tai sudarė 17,7% šalies teritorijos. 

Didžiausią šio ploto dalį užėmė regioniniai parkai – 39%, biosferos poligonai ir biosferos 

rezervatai – 22%, valstybiniai ir savivaldybių draustiniai – 14%, nacionaliniai parkai – 12%, 

valstybiniai rezervatai ir rezervatinė apyrubė –1,7% o Natura 2000 teritorijos – 11%. 

Lietuva pasiekė Aičio 17% sausumos teritorijų tikslą ir viršijo 10% jūrų ir pakrančių 

teritorijų tikslą. 

3.2. Medienos tūrio ir medienos naudojimo aprašymas 

Nacionalinės miškų inventorizacijos duomenimis, nuo 2003 m. bendras medienos 

tūris išaugo nuo 453,4 mln. m3 iki 566,7 mln. m3. Didžiausias medienos tūris sukauptas 

pušynuose – 232,0 mln. m3. Nuo 2003 m. šiuose medynuose medienos tūris išaugo 52,0 

mln. m3. Per šį laiką tūris eglynuose nuo 75,8 mln. m3 išaugo iki 102,2  mln. m3, t.y. 26,4 mln. 

m3.  

Tūris beržynuose per aštuoniolika metų nuo 78,8 mln. m3 padidėjo iki 88,5 mln. m3. 

Juodalksnynuose  sukauptas medienos tūris nuo 37,7 mln. m3 padidėjo iki 57,3 mln. m3. 

Drebulynų tūris per aštuoniolika metų keitėsi mažai ir siekė 38,8  mln. m3. Mažai keitėsi ir 

baltalksnynų tūris – 23,6 mln. m3. Ąžuolynuose sukaupta 12,8 mln. m3, o uosynuose 

sumažėjo beveik penkis kartus - iki 2,0 mln. m3 medienos.  

Vidutinis medienos tūris visuose miškuose nuo 226 m3/ha 2003 m. padidėjo iki 266 

m3/ha 2021 m. III-IV miškų grupių brandžiuose medynuose sukauptas medienos tūris per 

aštuoniolika metų nuo 109,9 mln. m3 išaugo iki 162,4 mln. m3, t.y. po 2,9 mln. m3 kasmet.  

Bendras metinis medienos tūrio prieaugis visuose medynuose nuo 16,0 mln. m3 

išaugo iki 20,0 mln. m3 ir sudaro 9,4 m3/ha. Vienam gyventojui tenkantis tūris padidėjo iki 

203 m3. 
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Kaip skelbia Miškų ūkio statistika 2020, 2019 m. Lietuvos miškuose paruošta 6,9 mln. 
m3 likvidinės medienos, t. y. 4% mažiau nei 2018 m. Valstybiniuose miškuose paruošta 3,6 
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mln. m3 medienos. Kirtimo apimtys, palyginti su 2018 m., padidėjo 1%, bet buvo mažesnės 
nei prieš tai buvusių penkių metų vidurkis – 3,8 mln. m3. VĮ Valstybinė miškų urėdija savo 
valdomuose miškuose (savo jėgomis ar samdant rangovus) paruošė 3,5 mln. m3 medienos, 
o 48 tūkst. m3 pardavė nenukirstu mišku.  

2019 m. Lietuvoje vietiniam suvartojimui liko apie 5,1 mln. m3 apvaliosios medienos 
(mediena pagaminta ne miško žemėje neįtraukta). Bendras eksportuotas apvaliosios 
medienos kiekis sumažėjo 6% iki 2,1 mln. m3. Importuotas medienos kiekis, palyginti su 
2018 m., išaugo 10% ir siekė 0,3 mln. m3.  
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3.3. Medienos pramonės aprašymas 

Kaip skelbia Lietuvos statistikos departamentas 2020, 2019 m. Lietuvoje pjautinės 

medienos gamyba sumažėjo iki 1,27 mln. m3. Pagamintas popieriaus ir kartono kiekis 

padidėjo 7% iki 159,1 tūkst. t. Per metus pagamintas drožlių plokštės kiekis nuo 737 tūkst. 

m3 sumažėjo iki 733 tūkst. m3. Plaušų plokštės gamyba nuo 21,9 mln. m2 padidėjo iki 23,2 

mln. m2.  

Klijuotinės medienos ir panašios sluoksninės medienos per metus pagaminta – 51,3 

tūkst. m3, t.y. 1% daugiau nei prieš metus. Lukšto gamyba sumažėjo 10% iki 66,5 tūkst. m3.   

2019 m. bendras šalies eksportas išaugo 5%. Prieš metus augimas siekė 7%. Europos 

Sąjungos šalims tekanti eksporto dalis išliko nepakitusi ir siekė 59%.  

Medienos pramonės gaminių su baldais eksportuota už 3,3 mlrd. Eur, t.y. už 7% 

didesnę sumą nei 2018 m. Šios produkcijos dalis bendrame šalies eksporte nuo 11,0% 

padidėjo iki 11,3%. Pagrindinės medienos ir medienos gaminių eksporto rinkos buvo Švedija, 

Vokietija, Jungtinė Karalystė, Norvegija ir Danija.  
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Eksportuotų baldų vertė bendrame medienos pramonės eksporte sudarė 59%. 2019 

m. jų vertė išaugo 10% - iki 1,97 mlrd. Eur. Pagrindinė eksporto kryptis išliko Europos 

Sąjungos šalys. Pardavimai Švedijos rinkoje išaugo 1% – iki 322 mln. Eur. Eksportas į Vokietiją 

padidėjo 10% iki 223 mln. Eur. Jungtinės Karalystės rinkoje baldų parduota už 193 mln. Eur, 

t.y. už 14% didesnę sumą. Pardavimai Norvegijos rinkoje išaugo 11% iki 155 mln. Eur, o 

Danijos – 6% iki 131 mln. Eur.  

Antra pagal svarbą produkcija buvo popierius, kartonas ir jų gaminiai. Jų dalis 

medienos pramonės eksporte siekė 9%. Eksportuotos produkcijos vertė per metus išaugo 

5%. Pagrindinė rinka buvo Lenkija kur parduota 15% šios produkcijos. Į Rusiją, Latviją ir 

Vokietiją išvežta atitinkamai 14%, 12% ir 10% šių gaminių.  

Pjautinė mediena šakos eksporte sudarė 7%. Eksportuotos medienos vertė išliko to-

kia pati kaip ir 2018 m. Pjautinės medienos eksportuota 1084 tūkst. m3, t.y. 7% daugiau nei 

2018 m. Į Vokietiją eksportuotas medienos kiekis (134 tūkst. m3), palyginti su 2018 m. su-

mažėjo 4%. Pardavimai Kinijos rinkoje padidėjo tris kartus iki 123 tūkst. m3. Eksportas į Jung-

tinę Karalystę padidėjo 20% ir siekė 118 tūkst. m3. Į Prancūziją išvežta 112 tūkst. m3, Pietų 

Korėją – 50 tūkst. m3, Latviją – 46 tūkst. m3. Eksportas į šias valstybes padidėjo atitinkamai 

16%, 10% ir 16%. 

3.4. Šaltiniai 

1. Valstybinė miškų tarnyba. Lietuvos miškų ūkio statistika 2021 [interaktyvus]. [žiūrėta 
2023 m. Sausio 14 d.]. Prieiga per internetą: <https://amvmt.lrv.lt/lt/atviri-
duomenys-1/misku-statistikos-leidiniai/misku-ukio-statistika/2021-m-1>.   

2. Valstybinė miškų tarnyba. Lietuvos miškų ūkio statistika 2020 [interaktyvus]. [žiūrėta 
2023 m. Sausio 14 d.]. Prieiga per internetą: <https://amvmt.lrv.lt/lt/atviri-
duomenys-1/misku-statistikos-leidiniai/misku-ukio-statistika/2020-m-1>. 

3. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija. EBPO aplinkosauginio 
veiksmingumo apžvalgos: Lietuva 2021 m. [interaktyvus]. [žiūrėta 2023 m. Sausio 14 
d.]. Prieiga per internetą: 
<https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/EBPO%20rekomendacijos%20ir%2
0vertinimas_%20AM%20redakcija%2009%2023%20pdf%20(1).pdf>.  

 

https://amvmt.lrv.lt/lt/atviri-duomenys-1/misku-statistikos-leidiniai/misku-ukio-statistika/2021-m-1
https://amvmt.lrv.lt/lt/atviri-duomenys-1/misku-statistikos-leidiniai/misku-ukio-statistika/2021-m-1
https://amvmt.lrv.lt/lt/atviri-duomenys-1/misku-statistikos-leidiniai/misku-ukio-statistika/2020-m-1
https://amvmt.lrv.lt/lt/atviri-duomenys-1/misku-statistikos-leidiniai/misku-ukio-statistika/2020-m-1
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/EBPO%20rekomendacijos%20ir%20vertinimas_%20AM%20redakcija%2009%2023%20pdf%20(1).pdf
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/EBPO%20rekomendacijos%20ir%20vertinimas_%20AM%20redakcija%2009%2023%20pdf%20(1).pdf
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4. Miško biomasės tvarumo kriterijų įvertinimas 

4.1. Medienos ruošos teisėtumas  

1 žingsnis: Taikomų įstatymų identifikavimas 

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija.  

2. Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas.  

3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas. 

4. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas. 

5. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas. 

6. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas.  

7. Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriau-

sybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 799 „Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo 

nuostatų patvirtinimo“. 

8. Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplin-

kos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką iš-

davimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

9. Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ap-

linkos ministro 2014 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. D1-823 „Apvaliosios medienos gabenimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Šaltiniai 1. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija. Lietuvos Respublikos 
Konstitucija [interaktyvus]. Vilnius, 2019 [žiūrėta 2023 m. sausio 14 
d.]. Prieiga per internetą: <https://www.lrs.lt/sip/get-
File?guid=e890662e-e777-4e45-b9e7-45dc26fb4bd0> ISBN 978-
609-8143-06-5. 

2. Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos Civilinis Kodek-
sas [interaktyvus]. Vilnius, 2000 [žiūrėta 2023 m. sausio 14 d.]. 
Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/lega-
lAct/lt/TAD/TAIS.107687/asr>. 

3. Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 
turto registro įstatymas [interaktyvus]. Vilnius, 1996 [žiūrėta 2023 
m. sausio 14 d.]. Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/por-
tal/legalAct/lt/TAD/TAIS.31770/asr>.  

4. Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos administracinių 
nusižengimų kodeksas [interaktyvus]. Vilnius, 2015 [žiūrėta 2023 
m. sausio 14 d.]. Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/por-
tal/legalAct/lt/TAD/b8d908c0215b11e58a4198cd62929b7a/asr>.  

https://www.lrs.lt/sip/getFile?guid=e890662e-e777-4e45-b9e7-45dc26fb4bd0
https://www.lrs.lt/sip/getFile?guid=e890662e-e777-4e45-b9e7-45dc26fb4bd0
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.107687/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.107687/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.31770/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.31770/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b8d908c0215b11e58a4198cd62929b7a/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b8d908c0215b11e58a4198cd62929b7a/asr
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5. Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas 
[interaktyvus]. Vilnius, 1994 [žiūrėta 2023 m. sausio 14 d.]. Prieiga 
per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/lega-
lAct/lt/TAD/TAIS.6036/asrt>. 

6. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas. 
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas [interaktyvus]. 
Vilnius, 1992 [žiūrėta 2023 m. sausio 14 d.]. Prieiga per internetą: 
<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2493/asr>. 

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Nutarimas dėl Privačių miškų 
tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo [interaktyvus]. Vil-
nius, 1997 [žiūrėta 2023 m. sausio 14 d.]. Prieiga per internetą: 
<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.41952/asr>. 

8. Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerija. Lietuvos Respublikos ap-
linkos ministro įsakymas dėl leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo [interaktyvus]. Vilnius, 2010 [žiūrėta 2023 m. 
sausio 14 d.]. Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/por-
tal/legalAct/lt/TAD/TAIS.390390/asr>.  

9. Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerija. Lietuvos Respublikos ap-
linkos ministro įsakymas dėl apvaliosios medienos gabenimo tvar-
kos aprašo patvirtinimo [interaktyvus]. Vilnius, 2014 [žiūrėta 2023 
m. sausio 14 d.]. Prieiga per internetą <https://e-seimas.lrs.lt/por-
tal/legalAct/lt/TAD/96d546104fb211e485f39f55fd139d01/asr>. 

Ar taikomi įstatymai 
buvo identifikuoti? 

☒ Taip ☐ Ne (reikalingas auditas) 

2 žingsnis: Vykdymo ir stebėjimo aprašymas 

Nuosavybės teisė (įskaitant ir miškus) Lietuvoje yra nustatyta Lietuvos Respublikos 

konstitucijoje (47 straipsnis) bei Lietuvos Respublikos Civiliniame Kodekse (1.109 straipsnis 

ir 4.204 straipsnis).  

Bendrosios nuosavybės dokumentavimo nuostatos yra nustatytos Lietuvos Respub-

likos Nekilnojamojo turto registro įstatyme, tai numato Lietuvos Respublikos Civilinis Ko-

deksas.  

Kol nepažeidžiami kiti įstatymai, valdymo teisė priklauso žemės savininkams. Miškų 

valdymo teisė gali būti perleisti kitiems asmenims nuomos sutarties forma. Nuomos sutar-

tims keliami reikalavimai ir teisės bei pareigos nuomininkų ir nuomotojų pareigas ir pareigas 

nustato Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas.  

Nuobaudas už netinkamą ar neteisėtą miško naudojimą ar miškotvarkos reikalavimų 

pažeidimus numato Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos administracinių nusižen-

gimų kodeksas. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.6036/VnIqeEErJt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.6036/VnIqeEErJt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2493/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.41952/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.390390/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.390390/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/96d546104fb211e485f39f55fd139d01/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/96d546104fb211e485f39f55fd139d01/asr
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Lietuvos Respublikos Miškų įstatymo paskirtis – reglamentuoti miškų atkūrimą, ap-

saugą bei naudojimą ir sudaryti teisines prielaidas, kad visų nuosavybės formų miškai būtų 

tvarkomi pagal vienodus tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principus, užtikrinant racionalų 

miškų išteklių naudojimą ir siekiant aprūpinti šalies pramonę žaliava, suteikti šaliai didžiau-

sią socialinę ir ekonominę naudą, užtikrinant biologinės įvairovės išsaugojimą, miškų pro-

duktyvumo didinimą, kraštovaizdžio stabilumą ir aplinkos kokybę, galimybę dabar ir ateityje 

atlikti ekologines, ekonomines ir socialines funkcijas nedarant žalos kitoms ekosistemoms.  

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas reguliuoja visuomeninius santy-

kius aplinkosaugos srityje, nustato pagrindines juridinių ir fizinių asmenų teises ir pareigas 

išsaugant Lietuvos Respublikai būdingą biologinę įvairovę, ekologines sistemas bei krašto-

vaizdį, užtikrinant sveiką ir švarią aplinką, racionalų gamtos išteklių naudojimą Lietuvos Res-

publikoje, jos teritoriniuose vandenyse, kontinentiniame šelfe ir ekonominėje zonoje, atsa-

komybę, ekonomines sankcijas už juridinių asmenų padarytus aplinkos apsaugą ir gamtos 

išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus siekiant veiksmingos šių pa-

žeidimų prevencijos ir nuostatas dėl bylų dėl ekonominių sankcijų skyrimo teisenos. Šio įs-

tatymo pagrindu priimami kiti gamtos išteklių naudojimą bei aplinkos apsaugą reglamen-

tuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai.  

 Privačių miškų naudojimo nuostatas numato Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo 

nuostatai. Šie nuostatai reglamentuoja miškų ūkio organizavimą privačiuose miškuose, šių 

miškų miškotvarkos projektų rengimą, jų naudojimą, atkūrimą ir apsaugą, taip pat miškų 

savininkų teises ir pareigas, susijusias su privačių miškų tvarkymu, priežiūra ir naudojimu.  

Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašas reglamentuoja leidimų kirsti mišką iš-

davimo miško valdytojams ir naudotojams, įskaitant servituto turėtojus tais atvejais, kai 

miško kirtimas būtinas įgyvendinant servituto suteikiamas teises pagal teritorijų planavimo 

dokumentų sprendinius, tvarką, jų panaikinimo atvejus ir tvarką, nustato, kaip leidimai turi 

būti pildomi, apskaitomi ir saugomi. 

Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) regla-

mentuoja apvaliosios medienos, pagamintos miškuose, gabenimą.  

Šaltiniai 1. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija. Lietuvos Respublikos 
Konstitucija [interaktyvus]. Vilnius, 2019 [žiūrėta 2023 m. sausio 14 
d.]. Prieiga per internetą: 
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<https://www.lrs.lt/sip/getFile?guid=e890662e-e777-4e45-b9e7-
45dc26fb4bd0> ISBN 978-609-8143-06-5. 

2. Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos Civilinis Kodek-
sas [interaktyvus]. Vilnius, 2000 [žiūrėta 2023 m. sausio 14 d.]. 
Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/lega-
lAct/lt/TAD/TAIS.107687/asr>. 

3. Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 
turto registro įstatymas [interaktyvus]. Vilnius, 1996 [žiūrėta 2023 
m. sausio 14 d.]. Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/por-
tal/legalAct/lt/TAD/TAIS.31770/asr>.  

4. Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos administracinių 
nusižengimų kodeksas [interaktyvus]. Vilnius, 2015 [žiūrėta 2023 
m. sausio 14 d.]. Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/por-
tal/legalAct/lt/TAD/b8d908c0215b11e58a4198cd62929b7a/asr>.  

5. Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas 
[interaktyvus]. Vilnius, 1994 [žiūrėta 2023 m. sausio 14 d.]. Prieiga 
per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/lega-
lAct/lt/TAD/TAIS.6036/asrt>. 

6. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas. 
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas [interaktyvus]. 
Vilnius, 1992 [žiūrėta 2023 m. sausio 14 d.]. Prieiga per internetą: 
<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2493/asr>. 

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Nutarimas dėl Privačių miškų 
tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo [interaktyvus]. Vil-
nius, 1997 [žiūrėta 2023 m. sausio 14 d.]. Prieiga per internetą: 
<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.41952/asr>. 

8. Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerija. Lietuvos Respublikos ap-
linkos ministro įsakymas dėl leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo [interaktyvus]. Vilnius, 2010 [žiūrėta 2023 m. 
sausio 14 d.]. Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/por-
tal/legalAct/lt/TAD/TAIS.390390/asr>.  

9. Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerija. Lietuvos Respublikos ap-
linkos ministro įsakymas dėl apvaliosios medienos gabenimo tvar-
kos aprašo patvirtinimo [interaktyvus]. Vilnius, 2014 [žiūrėta 2023 
m. sausio 14 d.]. Prieiga per internetą <https://e-seimas.lrs.lt/por-
tal/legalAct/lt/TAD/96d546104fb211e485f39f55fd139d01/asr>. 

Ar užtikrinamas nusta-
tytų įstatymų vykdymas 
ir stebėjimas? 

☒ Taip ☐ Ne (reikalingas auditas) 

„Medienos ruošos teisėtumo“ kriterijaus atitikties laipsnis 

☒ Reikalavimai įvykdyti ☐ Reikalavimai neįvykdyti 

 

 

 

https://www.lrs.lt/sip/getFile?guid=e890662e-e777-4e45-b9e7-45dc26fb4bd0
https://www.lrs.lt/sip/getFile?guid=e890662e-e777-4e45-b9e7-45dc26fb4bd0
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.107687/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.107687/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.31770/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.31770/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b8d908c0215b11e58a4198cd62929b7a/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b8d908c0215b11e58a4198cd62929b7a/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.6036/VnIqeEErJt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.6036/VnIqeEErJt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2493/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.41952/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.390390/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.390390/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/96d546104fb211e485f39f55fd139d01/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/96d546104fb211e485f39f55fd139d01/asr
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3 žingsnis: Medienos ruošos teisėtumo teisinės bazės efektyvumo įvertinimas  

Pirmame žingsnyje buvo identifikuoti įstatymai, kurie užtikrina kriterijaus ,,Medie-

nos ruošos teisėtumas‘‘ atitiktį. 

Antrame žingsnyje aprašyta, kaip identifikuoti įstatymai skirti tvarumo kriterijui 

,,Medienos ruošos teisėtumas‘‘ praktiškai įgyvendinami ir prižiūrimi. 

Du ,,Pasauliniai valdymo rodikliai‘‘ Lietuvos atveju 2021 metais yra: 

,, teisinės valstybės principų laikymasis‘‘ – 83,65 procentilių; 

,,korupcijos kontrolė‘‘ – 80,29 procentilių. 

Abi reikšmės patenka į viršutinį skalės ketvirtadalį ir yra labai aukštos vertės. Tai 

reiškia kad ,,teisinės valstybės principų laikymasis‘‘ ir ,,korupcijos kontrolė‘‘ yra įgyvendi-

nami gerai ir medienos ruošos teisėtumas Lietuvoje gali būti laikomas užtikrintu. 

Remiantis tuo, tvarumo kriterijus ,,Medienos ruošos teisėtumas‘‘ priskiriamas A ka-

tegorijai. 

Šaltiniai 1. The World Bank Group. Worldwide Governance Indicators 2021 
[interaktyvus]. [žiūrėta 202 m. Sausio 14 d.]. Prieiga per internetą: 
<https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports>. 

Efektyvumas  
(balai): 

☒ A kategorija 
     (20 balų) 

☐ B kategorija 
     (10 balų)  

☐ C kategorija 
     (0 balų) 

 

https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports
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4.2. Miško atkūrimas 

1 žingsnis: Taikomų įstatymų identifikavimas 

1. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas. 

2. Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos mi-

nistro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 ,,Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo 

nuostatų patvirtinimo“. 

3. Per penkerius metus neatkurtų privačių miškų atkūrimo miško savininkų lėšomis 

tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 26 d. 

nutarimu Nr. 272 ,,Dėl Per penkerius metus neatkurtų privačių miškų atkūrimo 

miško savininkų lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Šaltiniai 1. Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas 
[interaktyvus]. Vilnius, 1994 [žiūrėta 2023 m. sausio 14 d.]. Prieiga 
per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/lega-
lAct/lt/TAD/TAIS.6036/asrt>. 

2. Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerija. Lietuvos Respublikos ap-
linkos ministro įsakymas dėl miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų 
patvirtinimo [interaktyvus]. Vilnius, 2008 [žiūrėta 2023 m. sausio 
14 d.]. Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/lega-
lAct/lt/TAD/TAIS.318353/asr>.  

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimas dėl per penkerius metus neatkurtų privačių miškų atkū-
rimo miško savininkų lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo [interak-
tyvus]. Vilnius, 2008 [žiūrėta 2023 m. sausio 14 d.]. Prieiga per in-
ternetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/lega-
lAct/lt/TAD/TAIS.317227/asr>.  

Ar taikomi įstatymai 
buvo identifikuoti? 

☒ Taip ☐ Ne (reikalingas auditas) 

2 žingsnis: Vykdymo ir stebėjimo aprašymas 

Lietuvos Respublikos Miškų įstatymo paskirtis – reglamentuoti miškų atkūrimą, ap-

saugą bei naudojimą ir sudaryti teisines prielaidas, kad visų nuosavybės formų miškai būtų 

tvarkomi pagal vienodus tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principus, užtikrinant racionalų 

miškų išteklių naudojimą ir siekiant aprūpinti šalies pramonę žaliava, suteikti šaliai didžiau-

sią socialinę ir ekonominę naudą, užtikrinant biologinės įvairovės išsaugojimą, miškų pro-

duktyvumo didinimą, kraštovaizdžio stabilumą ir aplinkos kokybę, galimybę dabar ir ateityje 

atlikti ekologines, ekonomines ir socialines funkcijas nedarant žalos kitoms ekosistemoms.  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.6036/VnIqeEErJt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.6036/VnIqeEErJt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.318353/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.318353/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.317227/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.317227/asr


 

 

 
 
 

 

Netvarios miško biomasės gamybos, rizikos vertinimas Lietuvoje 19 
  
 

Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai nustato miško atkūrimo ir įveisimo, miško žel-

dinimo darbų, želdinių ir žėlinių kokybės reikalavimus. Šių Nuostatų reikalavimai privalomi 

valstybinių miškų valdytojams ir naudotojams. Privačių miškų savininkams privaloma tik da-

lis nuostatų punktų kita dalis yra rekomenduotina. Miško savininkai, valdytojai ir naudotojai 

privalo laiku ir tinkamai atkurti mišką, atlikti miško želdinių ir žėlinių priežiūrą, apsaugą, at-

sodinti žuvusius želdinius ir žėlinius, prižiūrėti ir saugoti juos nuo gaisrų, miško kenkėjų, ligų 

ir kitų neigiamų veiksnių. Rezervatiniai (I gr.) miškai atkuriami jiems natūraliai atželiant, e-

kosistemų apsaugos (II A gr.), rekreaciniai (II B gr.), apsauginiai (III gr.) ir ūkiniai (IV gr.) – 

natūraliai atželiant ar želdinant. Saugomose teritorijose, esančiose bet kurios funkcinės pas-

kirties miškuose, miškas atkuriamas ar įveisiamas vadovaujantis šių Nuostatų ir kitų teisės 

aktų, reglamentuojančių veiklą saugomose teritorijose, reikalavimais. Plantaciniai miško 

želdiniai ir žėliniai priskiriami IVB grupės miškams ir jiems taikomi Nuostatų reikalavimai. 

Juos draudžiama veisti neplantacinių miškų kirtavietėse arba šių miškų žuvusių želdinių, žė-

linių ir medynų vietose, miško aikštėse ir miško laukymėse. 

Per penkerius metus neatkurtų privačių miškų atkūrimo miško savininkų lėšomis 

tvarkos aprašas nustato privačių miškų atkūrimo miško savininkų lėšomis tvarką, kai pagal 

Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų pat-

virtinimo“, reikalavimus per penkerius metus neatkuriamas privatus miškas. Per penkerius 

metus neatkurtų privačių miškų atkūrimą organizuoja Aplinkos ministerija. Aplinkos apsau-

gos valstybinės kontrolės pareigūnas, atlikęs privačios miško valdos patikrinimą ir patikri-

nimo metu nustatęs, kad privatus miškas per penkerius metus neatkurtas, surašo Aprašo 

priede nustatytos formos pažymą apie per penkerius metus neatkurtą privatų mišką. 

Valstybės institucijos, įvertinusios, jog privačiuose miško sklypuose per Miškų įsta-

tyme nustatytą laikotarpį netinkamai atkurtas miškas, imasi organizuoti miškų atkūrimą iš 

specialiosios bendrųjų miškų ūkio reikmių programos. 

Šaltiniai 1. Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas 
[interaktyvus]. Vilnius, 1994 [žiūrėta 2023 m. sausio 14 d.]. Prieiga 
per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/lega-
lAct/lt/TAD/TAIS.6036/asrt>. 

2. Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerija. Lietuvos Respublikos ap-
linkos ministro įsakymas dėl miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų 
patvirtinimo [interaktyvus]. Vilnius, 2008 [žiūrėta 2023 m. sausio 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.6036/VnIqeEErJt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.6036/VnIqeEErJt
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14 d.]. Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/lega-
lAct/lt/TAD/TAIS.318353/asr>.  

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimas dėl per penkerius metus neatkurtų privačių miškų atkū-
rimo miško savininkų lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo [interak-
tyvus]. Vilnius, 2008 [žiūrėta 2023 m. sausio 14 d.]. Prieiga per in-
ternetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/lega-
lAct/lt/TAD/TAIS.317227/asr>.  

Ar užtikrinamas nusta-
tytų įstatymų vykdymas 
ir stebėjimas?   

☒ Taip ☐ Ne (reikalingas auditas)  

„Miško atkūrimo“ kriterijaus atitikties laipsnis 

☒ Reikalavimai įvykdyti ☐ Reikalavimai neįvykdyti 

 

3 žingsnis: Miškų atkūrimo teisinės bazės efektyvumo įvertinimas 

Pirmame žingsnyje buvo identifikuoti įstatymai, kurie užtikrina kriterijaus ,,Miško at-

kūrimas‘‘ atitiktį. 

Antrame žingsnyje aprašyta, kaip identifikuoti įstatymai skirti tvarumo kriterijui 

,,Miško atkūrimas‘‘ praktiškai įgyvendinami ir prižiūrimi. 

FAO pasaulinio miškų išteklių vertinimo duomenys rodo, kad miškų plotas Lietuvoje 

padidėjo 1,46 proc. 2000-2015 m. laikotarpiu. Tai rodo, kad miškai Lietuvoje patikimai at-

kuriami. Ši tendencija taip pat patvirtinama Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, kurie 

rodo, 2021 m. sausio 1 d. miško žemės plotas buvo 2202,2 tūkst. ha ir užėmė 33,7% šalies 

teritorijos. Nuo 2003 m. sausio 1 d. šis plotas padidėjo 156,9 tūkst. ha, o šalies miškingumas 

– 2,4 proc. punkto. Per tą patį laikotarpį mišku apaugusios žemės (medynų) plotas padidėjo 

111,6 tūkst. ha - iki 2062,6 tūkst. ha.  

Valstybės institucijos, įvertinusios, jog privačiuose miško sklypuose per Miškų įsta-

tyme nustatytą laikotarpį netinkamai atkurtas miškas, imasi organizuoti miškų atkūrimą iš 

specialiosios bendrųjų miškų ūkio reikmių programos. Paskutinės tokios programos metu 

lėšų reikėjo skirti tik 0,6 ha miško, o tai rodo kad net ir privačiuose miškuose su miškų atkū-

rimu situacija yra gera. 

Remiantis tuo, tvarumo kriterijus ,,Miško atkūrimas‘‘ priskiriamas A kategorijai. 

Šaltiniai 1. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Global 
Forest Resources Assessment 2015 [interaktyvus]. [žiūrėta 2023 m. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.318353/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.318353/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.317227/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.317227/asr
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Sausio 14 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.fao.org/forest-
resources-assessment/past-assessments/fra-2015/en/>.  

2. Valstybinė miškų tarnyba. Lietuvos miškų ūkio statistika 2021 [in-
teraktyvus]. [žiūrėta 2023 m. Sausio 14 d.]. Prieiga per internetą: 
<https://amvmt.lrv.lt/lt/atviri-duomenys-1/misku-statistikos-lei-
diniai/misku-ukio-statistika/2021-m-1>.   

Efektyvumas 
(balai): 

☒ A kategorija 
     (20 balų) 

☐ B kategorija 
     (10 balų)  

☐ C kategorija 
     (0 balų) 

 

https://www.fao.org/forest-resources-assessment/past-assessments/fra-2015/en/
https://www.fao.org/forest-resources-assessment/past-assessments/fra-2015/en/
https://amvmt.lrv.lt/lt/atviri-duomenys-1/misku-statistikos-leidiniai/misku-ukio-statistika/2021-m-1
https://amvmt.lrv.lt/lt/atviri-duomenys-1/misku-statistikos-leidiniai/misku-ukio-statistika/2021-m-1
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4.3. Biologinė įvairovė 

1 žingsnis: Taikomų įstatymų identifikavimas 

1. Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas. 

2. Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymas. 

3. Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas. 

4. Lietuvos Respublikos augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymas. 

5. Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašas. 

Šaltiniai 1. Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos saugomų gy-
vūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas [interaktyvus]. Vilnius, 1997 
[žiūrėta 2023 m. sausio 14 d.]. Prieiga per internetą: <https://e-sei-
mas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.46423?jfwid=5sjolg398>. 

2. Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos laukinės augali-
jos įstatymas [interaktyvus]. Vilnius, 1999 [žiūrėta 2023 m. sausio 
14 d.]. Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/lega-
lAct/lt/TAD/TAIS.83678/asr>.  

3. Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos laukinės gyvū-
nijos įstatymas [interaktyvus]. Vilnius, 1997 [žiūrėta 2023 m. sausio 
14 d.]. Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/lega-
lAct/lt/TAD/TAIS.46542/asr>.  

4. Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos augalų naciona-
linių genetinių išteklių įstatymas [interaktyvus]. Vilnius, 2001 [žiū-
rėta 2023 m. sausio 14 d.]. Prieiga per internetą: <https://e-sei-
mas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.152477/asr>.   

5. Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerija. Lietuvos Respublikos ap-
linkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos saugomų gy-
vūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo [interaktyvus]. Vil-
nius, 2003 [žiūrėta 2023 m. sausio 14 d.]. Prieiga per internetą: 
<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.219902/asr>.  

Ar taikomi įstatymai 
buvo identifikuoti? 

☒ Taip ☐ Ne (reikalingas auditas) 

2 žingsnis: Vykdymo ir stebėjimo aprašymas 

Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas nustato su 

natūralioje gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar laikinai esančių, migracijos ar kitu metu pas-

tebimų ar aptinkamų saugomų laukinių gyvūnų, augalų ir grybų rūšių apsauga ir apsaugos 

reglamentavimu susijusius visuomeninius santykius Lietuvos Respublikos teritorijoje ir jos 

oro erdvėje, Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje, kontinentiniame šelfe ir Baltijos jūros 

ekonominėje zonoje. Šiuo įstatymu taip pat siekiama užtikrinti aktualių Europos Sąjungos 

teisės aktų įgyvendinimą. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.46423?jfwid=5sjolg398
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.46423?jfwid=5sjolg398
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.83678/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.83678/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.46542/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.46542/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.152477/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.152477/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.219902/asr
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Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymas nustato su laukinių augalų ir grybų 

apsauga, atkūrimu ir naudojimu susijusius visuomeninius santykius Lietuvos Respublikos te-

ritorijoje, Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje, kontinentiniame šelfe ir Baltijos jūros e-

konominėje zonoje. Šiuo įstatymu taip pat siekiama užtikrinti aktualių Europos Sąjungos 

teisės aktų įgyvendinimą. Šis įstatymas nereglamentuoja apsaugos, atkūrimo ir naudojimo 

tų laukinių augalų ir grybų, kurių apsaugą, naudojimą, atkūrimą reglamentuoja Lietuvos 

Respublikos augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymas, Lietuvos Respublikos miškų įs-

tatymas, Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas, Lietuvos 

Respublikos želdynų įstatymas. 

Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas nustato visuomeninius santykius 

Lietuvos Respublikos teritorijoje ir jos oro erdvėje, Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje, 

kontinentiniame šelfe ir ekonominėje zonoje Baltijos jūroje (toliau – Lietuvos Respublikos 

teritorija), susijusius su natūralioje gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar laikinai esančių, mig-

racijos ar kitu metu pastebimų ar aptinkamų laukinių gyvūnų, jų rūšių buveinių ir lizdų nau-

dojimu, apsauga ir apsaugos reglamentavimu, laukinių gyvūnų, kilusių iš kitų gamtinių zonų, 

laikymu nelaisvėje ir kitokiu jų naudojimu. Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimą. Šis 

įstatymas nereglamentuoja domestikuotų gyvūnų naudojimo ir apsaugos, medžioklės, kiek 

ją reglamentuoja Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas, mėgėjų žvejybos, kiek ją reg-

lamentuoja Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymas, žuvininkystės, kiek ją regla-

mentuoja Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas, ir saugomų laukinių gyvūnų rūšių 

apsaugos ir naudojimo, kiek tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, au-

galų ir grybų rūšių įstatymas ir Europos Sąjungos teisės aktai. 

Lietuvos Respublikos augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymas reglamentuoja 

augalų nacionalinių genetinių išteklių kaupimą, saugojimą ir naudojimą. Šio Įstatymo tikslas 

– užtikrinti tausojantį augalų nacionalinių genetinių išteklių naudojimą, apsaugoti juos nuo 

niokojimo, nykimo ar visiško sunaikinimo, išsaugoti biologinę įvairovę. Visos saugomos gy-

vūnų, augalų ir grybų rūšys numatytos Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir 

grybų rūšių sąraše. 

Šaltiniai 1. Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos saugomų gy-
vūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas [interaktyvus]. Vilnius, 1997 
[žiūrėta 2023 m. sausio 14 d.]. Prieiga per internetą: <https://e-sei-
mas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.46423?jfwid=5sjolg398>. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.46423?jfwid=5sjolg398
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.46423?jfwid=5sjolg398
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2. Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos laukinės augali-
jos įstatymas [interaktyvus]. Vilnius, 1999 [žiūrėta 2023 m. sausio 
14 d.]. Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/lega-
lAct/lt/TAD/TAIS.83678/asr>.  

3. Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos laukinės gyvū-
nijos įstatymas [interaktyvus]. Vilnius, 1997 [žiūrėta 2023 m. sausio 
14 d.]. Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/lega-
lAct/lt/TAD/TAIS.46542/asr>.  

4. Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos augalų naciona-
linių genetinių išteklių įstatymas [interaktyvus]. Vilnius, 2001 [žiū-
rėta 2023 m. sausio 14 d.]. Prieiga per internetą: <https://e-sei-
mas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.152477/asr>. 

5. Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerija. Lietuvos Respublikos ap-
linkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos saugomų gy-
vūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo [interaktyvus]. Vil-
nius, 2003 [žiūrėta 2023 m. sausio 14 d.]. Prieiga per internetą: 
<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.219902/asr>.  

Ar užtikrinamas nusta-
tytų įstatymų vykdymas 
ir stebėjimas? 

☒ Taip ☐ Ne (reikalingas auditas) 

„Biologinės įvairovės“ kriterijaus atitikties laipsnis 

☒ Reikalavimai įvykdyti ☐ Reikalavimai neįvykdyti 

 

3 žingsnis: Biologinės įvairovės teisinės bazės efektyvumo įvertinimas 

Pirmame žingsnyje buvo identifikuoti įstatymai, kurie užtikrina kriterijaus ,,Biologinė 

įvairovė‘‘ atitiktį. 

Antrame žingsnyje aprašyta, kaip identifikuoti įstatymai skirti tvarumo kriterijui 

,,Biologinė įvairovė‘‘ praktiškai įgyvendinami ir prižiūrimi. 

Lietuvoje saugomų miškų teritorija sudaro 27 % visų miškų teritorijos. Ši teritorija 

apima 5 nacionalinius, 30 regioninių parkų ir 6 griežtus rezervatus. Griežtas miškų valdymo 

reguliavimas užtikrina bioįvairovės išsaugojimą.  

Lietuvoje negyvos medienos ištekliai nustatomi Nacionalinės miškų inventorizacijos 

metu atliekant tiesioginius medžių matavimus ir vertinant jų būklę iki visiško medžio stiebo 

suirimo. Miškų biologinei įvairovei yra labai svarbūs stambūs žuvę medžiai. 38 cm ir dides-

nio skersmens žuvusių medžių Lietuvos miškuose 2017 m. inventorizuota 665 vnt./1000 ha. 

Per 15 metų jų skaičius padidėjo daugiau nei dvigubai. Žuvusių medžių virš 38 cm skersmens 

dalis yra gana stabili – sudaro apie 2% nuo augančių šio skersmens medžių skaičiaus. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.83678/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.83678/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.46542/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.46542/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.152477/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.152477/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.219902/asr
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Žuvusių medžių, storesnių nei 38 cm, kiekis Lietuvos miškuose šiuo metu yra pasiekęs 1,4 

mln. vnt., o stiebų tūris – 4,3 mln. m3 stiebų medienos. Po žuvimo tokie stambūs medžiai 

gali išsilaikyti 15–20 ir dar daugiau metų, todėl ilgam laikui jie tampa labai vertingų ir retų 

gyvių ar augalų buveinėmis. 

Nacionalinės miškų inventorizacijos duomenimis (2017 m.) bendrai išaugo pušų, eg-

lių, juodalksnių, liepų, klevų dalis ir sumažėjo uosių, baltalksnių, drebulių beržų. Dauguma 

Lietuvos miškų rūšinės sudėties pokyčių yra sąlygojami šiame laikotarpyje taikytų pagrindi-

nių miško kirtimų apimčių, amžiaus struktūros pokyčių. Reikia pažymėti, jog rūšinės sudė-

ties kaita neturėjo didesnės įtakos miškų rūšinei įvairovei. Inventorizacijos metu buvo išs-

kirti ir pastoviai apskaitomi stambūs augantys medžiai virš 50 ir 70 cm skersmens. Tūkstan-

tyje miško hektarų plote pagal NMI 2017 auga vidutiniškai 4726 medžiai virš 50 cm skers-

mens, iš jų 285 medžiai virš 70 cm skersmens. Senų storų medžių, kurie yra ypač svarbūs 

bioįvairovei nuo 2002 m. iki 2017 metų padaugėjo nuo 2814 vnt./1000 ha iki 4726 vnt./1000 

ha.  

Lietuvos miškuose 2013–2017 metais buvo inventorizuota vidutiniškai 11,0–12,3 

tūkst. vnt./ha trako krūmų ir medelių (3.9, 3.10 lent.). Iš viso medynuose 2002 m. buvo fik-

suotos 38 krūmų rūšys. Svarbu pažymėti, jog per 15 metų stambių trako medelių skaičius 

padidėjo daugiau nei tris kartus. Stambūs trako medeliai yra labai vertingi biologinės įvairo-

vės požiūriu. Krūmų rūšys, pasiekusios medžių matmenis, yra ilgaamžiškesnės, produkuoja 

daug daugiau vaisių, uogų, svarbios paukščių buveinėms. Vienas iš svarbesniųjų biologinės 

įvairovės miškuose įvertinimo pagerinimo uždavinių inventorizacijos metu yra tiksliau iden-

tifikuoti visas rečiau sutinkamas, taip pat invazines ir nevietines – svetimkraštes medžių bei 

krūmų rūšis. 

Iš pateiktų faktų ir verčių, susijusių su įvairiais rodikliais, galima daryti išvadą, kad 

biologinė įvairovė miškuose yra sėkmingai palaikoma, plečiama ir užtikrinama ne tik teisės 

aktuose bet ir faktiškai.  

Kadangi bent dviejų, tvarumo kriterijaus "Biologinės įvairovės išsaugojimas", indika-

torių rodikliai rodo teigiamas tendencijas Lietuvos miškuose, tvarumo kriterijus ,,Biologinė 

įvairovė‘‘ priskiriamas A kategorijai. 

Šaltiniai 1. Valstybinė miškų tarnyba. Lietuvos miškų ūkio statistika 2021 [in-
teraktyvus]. [žiūrėta 2023 m. Sausio 14 d.]. Prieiga per internetą: 
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<https://amvmt.lrv.lt/lt/atviri-duomenys-1/misku-statistikos-lei-
diniai/misku-ukio-statistika/2021-m-1> 

2. Valstybinės miškų tarnyba ir Valstybinės saugomų teritorijų 
tarnyba. Miško išteklių ir jų kaitos aprašymas 2021.07.26, praneši-
mas [interaktyvus]. [žiūrėta 2023 m. Sausio 14 d.]. Prieiga per in-
ternetą: <https://nacionalinismiskususitarimas.lt/pamatinis-tiks-
las/>. 

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Valstybinė miškų tar-
nyba. Lietuvos nacionalinė miškų inventorizacija 1998–2017. nuo 
matavimų iki sprendimų [interaktyvus]. [žiūrėta 2023 m. Sausio 14 
d.]. Prieiga per internetą: <https://amvmt.lrv.lt/up-
loads/amvmt/documents/files/NMI/leidiniai/NMI2017/NMI_in-
ternetui.pdf>. 

Efektyvumas  
(taškai): 

☒ A kategorija 
     (20 balų) 

☐ B kategorija 
     (10 balų)  

☐ C kategorija 
     (0 balų) 

 

https://amvmt.lrv.lt/lt/atviri-duomenys-1/misku-statistikos-leidiniai/misku-ukio-statistika/2021-m-1
https://amvmt.lrv.lt/lt/atviri-duomenys-1/misku-statistikos-leidiniai/misku-ukio-statistika/2021-m-1
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/pamatinis-tikslas/
https://nacionalinismiskususitarimas.lt/pamatinis-tikslas/
https://amvmt.lrv.lt/uploads/amvmt/documents/files/NMI/leidiniai/NMI2017/NMI_internetui.pdf
https://amvmt.lrv.lt/uploads/amvmt/documents/files/NMI/leidiniai/NMI2017/NMI_internetui.pdf
https://amvmt.lrv.lt/uploads/amvmt/documents/files/NMI/leidiniai/NMI2017/NMI_internetui.pdf
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4.4. Dirvožemio kokybės palaikymas 

1 žingsnis: Taikomų įstatymų identifikavimas 

1. Aplinkos apsaugos įstatymas. 

2. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas. 

3. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. 

4. Miško kirtimų taisyklės. 

5. Valstybinės miškų inventorizacijos atrankos metodų nuostatai. 

Šaltiniai 1. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas. 

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas [interaktyvus]. 

Vilnius, 1992 [žiūrėta 2023 m. sausio 14 d.]. Prieiga per internetą: 

<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2493/asr>.  

2. Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas 
[interaktyvus]. Vilnius, 1994 [žiūrėta 2023 m. sausio 14 d.]. Prieiga 
per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/lega-
lAct/lt/TAD/TAIS.6036/asrt>. 

3. Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos specialiųjų že-
mės naudojimo sąlygų įstatymas [interaktyvus] Vilnius, 2019. [žiū-
rėta 2023 m. Sausio 15 d.]. Prieiga per internetą: <https://e-sei-
mas.lrs.lt/portal/lega-
lAct/lt/TAD/46c841f290cf11e98a8298567570d639/asr> 

4. Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerija. Lietuvos Respublikos mi-
nistro įsakymas dėl miško kirtimų taisyklių patvirtinimo [interakty-
vus] Vilnius, 2010. [žiūrėta 2023 m. Sausio 15 d.]. Prieiga per inter-
netą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/lega-
lAct/lt/TAD/TAIS.364764/asr>.  

5. Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerija. Lietuvos Respublikos mi-
nistro įsakymas dėl valstybinės miškų inventorizacijos atrankos me-
todu nuostatų patvirtinimo [interaktyvus] Vilnius, 2010. [žiūrėta 
2023 m. Sausio 15 d.]. Prieiga per internetą: <https://e-sei-
mas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.246012/asr>. 

Ar taikomi įstatymai 
buvo identifikuoti? 

☒ Taip ☐ Ne (reikalingas auditas) 

2 žingsnis: Vykdymo ir stebėjimo aprašymas 

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas reguliuoja visuomeninius santy-

kius aplinkosaugos srityje, nustato pagrindines juridinių ir fizinių asmenų teises ir pareigas 

išsaugant Lietuvos Respublikai būdingą biologinę įvairovę, ekologines sistemas bei krašto-

vaizdį, užtikrinant sveiką ir švarią aplinką, racionalų gamtos išteklių naudojimą Lietuvos Res-

publikoje. Neigiamas poveikis žemei laikomas reikšmingu, kai tenkinama bent viena iš šių 

sąlygų: 1) viršytos nustatytos cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje ar grunte ap-

linkos ministro nustatytu laikotarpiu ir aplinkos ministro nustatytame dirvožemio ar grunto 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2493/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.6036/VnIqeEErJt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.6036/VnIqeEErJt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/46c841f290cf11e98a8298567570d639/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/46c841f290cf11e98a8298567570d639/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/46c841f290cf11e98a8298567570d639/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.364764/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.364764/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.246012/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.246012/asr
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plote ar tūryje; 2) iškilo didelė grėsmė, kad žemės užteršimas neigiamai paveiks žmonių svei-

katą. 

Lietuvos Respublikos miškų įstatymas numato, kad Miško valdytojų, savininkų ir nau-

dotojų viena iš pareigų yra palaikyti dirvožemio našumą. Miško apsauga apima ir miško dir-

vožemio apsaugą nuo mechaninių pažeidimų. 

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas nustato specia-

liąsias žemės naudojimo sąlygas, nurodo teritorijas, kuriose šios sąlygos turi būti taikomos 

reglamentuoja šių teritorijų nustatymą ir nustato šiame procese dalyvaujančių asmenų tei-

ses ir pareigas, sudaro teisines prielaidas šiame įstatyme nurodytas teritorijas centralizuotai 

registruoti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.  

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos apima dirvožemio apsaugą skirtingose nuro-

dytose  teritorijose. Įstatyme yra numatytos dirvožemio apsaugos sąlygos kiekvienos rūšies 

draustiniuose. Pvz.: 73 Straipsnyje nurodyta, kad pedologiniuose draustiniuose draudžiama 

1) ardyti natūralią dirvožemio dangą ir miško paklotę, išskyrus atvejus, kai atkuriamas ar 

įveisiamas miškas, atliekami archeologiniai tyrimai; 3) neįšalus gruntui vykdyti miškų ūkio 

darbus, kurių metu pažeidžiama paklotė ir (ar) paviršinis dirvožemio sluoksnis, išskyrus 

miško atkūrimo ir (ar) įveisimo darbus, atlikti kitus ūkinius darbus, kurie gali suardyti dirvo-

žemio dangą, išskyrus atvejus, kai atliekami ekstremaliųjų įvykių ir (ar) avarijų padarinių lik-

vidavimo darbai. 81 straipsnyje numatyta kad telmologiniuose draustiniuose draudžiama 

kalkinti dirvožemį ir t. t. Įstatymo 110 straipsnis reglamentuoja specialiosios žemės naudo-

jimo sąlygas, žemės ūkio paskirties sklypuose pvz:. 3) žemės naudmenų plotai, kuriuos su-

daro dirvožemio ir vandens apsauginę reikšmę turintys ir ekologiškai vertingi miškai bei me-

džių ir krūmų želdiniai, pažymėti teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos pro-

jektuose, turi būti naudojami atsižvelgiant į kraštovaizdžio formavimo ir aplinkos apsaugos 

reikalavimus.  

Valstybinės miškų inventorizacijos atrankos metodų nuostatai numato, kad Valsty-

binės miškų inventorizacijos vienas iš uždavinių yra miško dirvožemio derlingumo pokyčių 

ilgalaikiai stebėjimai.  

Miško kirtimų taisyklės nustato pagrindinius miško kirtimų (medienos ruošos, me-

dienos ištraukimo) miškuose biologinius, ekologinius ir technologinius reikalavimus. Jose yra 
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reikalavimai susiję su dirvos apsauga nuo erozijos. Pvz.: plynųjų pagrindinių miško kirtimų 

biržių plotis 15°–45° nuolydžio šlaituose turi būti ne didesnis kaip 75 m. Statesniuose kaip 

45° šlaituose plynieji pagrindiniai miško kirtimai nevykdomi.  

Šaltiniai 1. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas. 
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas [interaktyvus]. 
Vilnius, 1992 [žiūrėta 2023 m. sausio 14 d.]. Prieiga per internetą: 
<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2493/asr>.  

2. Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas 
[interaktyvus]. Vilnius, 1994 [žiūrėta 2023 m. sausio 14 d.]. Prieiga 
per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/lega-
lAct/lt/TAD/TAIS.6036/asrt>. 

3. Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos specialiųjų že-
mės naudojimo sąlygų įstatymas [interaktyvus] Vilnius, 2019. [žiū-
rėta 2023 m. Sausio 15 d.]. Prieiga per internetą: <https://e-sei-
mas.lrs.lt/portal/lega-
lAct/lt/TAD/46c841f290cf11e98a8298567570d639/asr> 

4. Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerija. Lietuvos Respublikos mi-
nistro įsakymas dėl miško kirtimų taisyklių patvirtinimo [interakty-
vus] Vilnius, 2010. [žiūrėta 2023 m. Sausio 15 d.]. Prieiga per inter-
netą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/lega-
lAct/lt/TAD/TAIS.364764/asr>.  

5. Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerija. Lietuvos Respublikos mi-
nistro įsakymas dėl valstybinės miškų inventorizacijos atrankos me-
todu nuostatų patvirtinimo [interaktyvus] Vilnius, 2010. [žiūrėta 
2023 m. Sausio 15 d.]. Prieiga per internetą: <https://e-sei-
mas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.246012/asr>. 

Ar užtikrinamas nusta-
tytų įstatymų vykdymas 
ir stebėjimas? 

☒ Taip ☐ Ne (reikalingas auditas) 

„Dirvožemio kokybės palaikymo“ kriterijaus atitikties laipsnis 

☒ Reikalavimai įvykdyti ☐ Reikalavimai neįvykdyti 

 

3 žingsnis: Dirvožemio kokybės palaikymo teisinės bazės efektyvumo įvertinimas 

Pirmame žingsnyje buvo identifikuoti įstatymai, kurie užtikrina kriterijaus ,,Dirvo-

žemio kokybės palaikymas‘‘ atitiktį. 

Antrame žingsnyje aprašyta, kaip identifikuoti įstatymai skirti tvarumo kriterijui 

,,Dirvožemio kokybės palaikymas‘‘ praktiškai įgyvendinami ir prižiūrimi. 

Lietuvos teisės aktai numato miško dirvožemio apsaugą nuo mechaninių pažeidimų 

ir erozijos atsakingos institucijos vykdo kontrolę. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.2493/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.6036/VnIqeEErJt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.6036/VnIqeEErJt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/46c841f290cf11e98a8298567570d639/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/46c841f290cf11e98a8298567570d639/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/46c841f290cf11e98a8298567570d639/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.364764/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.364764/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.246012/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.246012/asr
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Lietuvos nacionaliniame FSC miškų valdymo standarte numatyta, kad Sertifikuoti ū-

kio subjetai  turi mažinti trašų kiekį arba išvis jų nenaudoti, nežaloti aplinkos vertybių, švel-

ninti joms daromą žalą ir (arba) jas atkurti, įskaitant dirvožemius, vengti naudoti cheminius 

pesticidus. Jie turi vykdyti miškininkystę taip, kad būtų apsaugoti vandens ištekliai ir dirvo-

žemiai. Forest Europe duomenimis daugiau nei 51 %  Lietuvos miškų yra sertifikuoti pagal 

trišalę sertifikavimo sistemą FSC, tai reiškia kad juose užtikrinamas šių reikalavimų laikyma-

sis. 

Ypač didžiulę svarbą pastaruoju metu įgauna miškų vaidmuo švelninant klimato 

kaitą. Miškai (ir jų dirvožemis) absorbuoja atmosferos anglies dvideginį (CO2) kaupia anglį 

(C). NMI Dirvožemio anglies sankaupu pokyčiai vertinami atskirai mineraliniuose ir organi-

niuose dirvožemiuose Vidutiniškai nuolatinių Lietuvos miškų mineraliniame dirvožemyje yra 

sukaupta 82,7 t C/ha. 

Taip pat NMI duomenimis Pagal dirvožemio derlingumą 2002-2017 padidėjo (po 

0,9–1,4 p.p.) – derlingų ir labai derlingų augaviečių plotai, sumažėjo (2,3 p.p.) nederlingų 

augaviečių plotai. 

 Forest Eruope pateiktais LUCAS 2015 duomenimis  ES šalyse miško dirvožemyje e-

sančios organinės anglies kiekis yra 82,4 gCkg-1, o Lietuva patenka į zoną tarp 50-75 gCkg-1. 

Dirvos rūgštingumas pH ES šalyse vidutiniškai - pH 4,6, Lietuva patenką į zoną tarp 4,0-4,5. 

Bendras azotas ES - 4,5 gNkg-1, Lietuva patenka į 4,0-6,0.  Tirpus fosforas ES 28,4 mgPkg-1, 

Lietuva patenka į zoną tarp 20-30. Iš šių parametrų matome, kad Lietuvos miškų dirvožemio 

kokybė neatsilieka nuo ES vidurkio. 

Lietuvoje miško dirvožemių stebėsena yra vykdoma, o miško dirvožemių derlingu-

mas pagerėjo tarp dviejų Nacionalinių miškų inventorizacijų. Be to, teikiama informacija, 

vadovai ir geriausios praktikos pavyzdžiai apie dirvožemį tausojantį miškų tvarkymą. 

Remiantis tuo Remiantis tuo, tvarumo kriterijus ,,Dirvožemio kokybės palaikymo ‘‘ 

priskiriamas A kategorijai. 

Šaltiniai 1. Forest Stewardship Council. Lietuvos nacionalinis FSC miškų val-
dymo standartas [interaktyvus] 2020. [žiūrėta 2023 m. Sausio 15 
d.]. Prieiga per internetą: <file:///C:/Users/to-
mas/Downloads/FSC-STD-LTU-01-2020%201-0_0%20(2).pdf>.  

2. Forest Europe. State of Europe’s Forests 2020 [interaktyvus]. [žiū-
rėta 2023 m. Sausio 15 d.]. Prieiga per internetą: <https://fores-
teurope.org/state-of-europes-forests/> 

file:///C:/Users/tomas/Downloads/FSC-STD-LTU-01-2020%201-0_0%20(2).pdf
file:///C:/Users/tomas/Downloads/FSC-STD-LTU-01-2020%201-0_0%20(2).pdf
https://foresteurope.org/state-of-europes-forests/
https://foresteurope.org/state-of-europes-forests/
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3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Valstybinė miškų tar-
nyba. Lietuvos nacionalinė miškų inventorizacija 1998–2017. nuo 
matavimų iki sprendimų [interaktyvus]. [žiūrėta 2023 m. Sausio 14 
d.]. Prieiga per internetą: <https://amvmt.lrv.lt/up-
loads/amvmt/documents/files/NMI/leidiniai/NMI2017/NMI_in-
ternetui.pdf>. 

Efektyvumas 
(balai): 

☒ A kategorija 
     (20 balų) 

☐ B kategorija 
     (10 balų)  

☐ C kategorija 
     (0 balų) 

 

https://amvmt.lrv.lt/uploads/amvmt/documents/files/NMI/leidiniai/NMI2017/NMI_internetui.pdf
https://amvmt.lrv.lt/uploads/amvmt/documents/files/NMI/leidiniai/NMI2017/NMI_internetui.pdf
https://amvmt.lrv.lt/uploads/amvmt/documents/files/NMI/leidiniai/NMI2017/NMI_internetui.pdf
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4.5. Saugomų teritorijų reguliavimas 

1 žingsnis: Taikomų įstatymų identifikavimas 

1. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas. 

2. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. 

3. Bendrieji buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai.  

4. Griežtai saugomos rūšies radavietės ir augavietės apsaugos reglamento sudarymo 

ir žemės savininkų, valdytojų, naudotojų ir kitų suinteresuotų asmenų informavimo 

apie nustatomą griežtai saugomos rūšies radavietės ir augavietės apsaugos regla-

mentą ir nuostolių dėl griežtai saugomų rūšių apsaugos priemonių taikymo kom-

pensavimo tvarkos aprašas.  

5. Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms 

ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos ap-

rašas.  

6. Buveinių apsaugai svarbių teritorijų sąrašas. 

7. Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių geros apsaugos būklės kriterijų sąra-

šas. 

8. Europos Bendrijos svarbos rūšių buveinių geros apsaugos būklės kriterijų sąrašas.  

Šaltiniai 1. Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos saugomų teri-
torijų įstatymas [interaktyvus] Vilnius, 1993. [žiūrėta 2023 m. Sau-
sio 15 d.]. Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/le-
galAct/lt/TAD/TAIS.5627/asr>.  

2. Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos specialiųjų že-
mės naudojimo sąlygų įstatymas [interaktyvus] Vilnius, 2019. [žiū-
rėta 2023 m. Sausio 15 d.]. Prieiga per internetą: <https://e-sei-
mas.lrs.lt/portal/lega-
lAct/lt/TAD/46c841f290cf11e98a8298567570d639/asr>.  

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Nutarimas dėl bendrųjų buveinių 
ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo [inte-
raktyvus] Vilnius, 2004. [žiūrėta 2023 m. Sausio 15 d.]. Prieiga per 
internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/lega-
lAct/lt/TAD/TAIS.228645/asr>.  

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Nutarimas dėl griežtai saugomos 
rūšies radavietės ir augavietės apsaugos reglamento sudarymo ir 
žemės savininkų, valdytojų, naudotojų ir kitų suinteresuotų asmenų 
informavimo apie nustatomą griežtai saugomos rūšies radavietės 
ir augavietės apsaugos reglamentą ir nuostolių dėl griežtai sau-
gomų rūšių apsaugos priemonių taikymo kompensavimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo [interaktyvus] Vilnius, 2010. [žiūrėta 2023 m. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5627/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5627/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/46c841f290cf11e98a8298567570d639/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/46c841f290cf11e98a8298567570d639/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/46c841f290cf11e98a8298567570d639/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.228645/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.228645/asr
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Sausio 15 d.]. Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/por-
tal/legalAct/lt/TAD/TAIS.387900/asr>. 

5. Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerija. Lietuvos Respublikos ap-
linkos ministro įsakymas dėl planų ar programų ir planuojamos ū-
kinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms 
„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos ap-
rašo patvirtinimo [interaktyvus] Vilnius, 2006. [žiūrėta 2023 m. 
Sausio 15 d.]. Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/por-
tal/legalAct/lt/TAD/TAIS.277087/asr>.  

6. Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerija. Lietuvos Respublikos ap-
linkos ministro įsakymas dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų 
nustatymo [interaktyvus] Vilnius, 2021. [žiūrėta 2023 m. Sausio 15 
d.]. Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/lega-
lAct/lt/TAD/a26bb803172511ecad9fbbf5f006237b>. 

Ar taikomi įstatymai 
buvo identifikuoti? 

☒ Taip ☐ Ne (reikalingas auditas) 

2 žingsnis: Vykdymo ir stebėjimo aprašymas 

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas reglamentuoja saugomų teri-

torijų sistemą ir su ja susijusius visuomeninius santykius, saugomų teritorijų nustatymo ir 

steigimo, ribų keitimo, statuso pakeitimo, apsaugos, tvarkymo ir kontrolės teisinius pagrin-

dus, reglamentuoja veiklą jose, taip pat nustato tarptautinės svarbos teritorijų, tarp jų Eu-

ropos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų, bei gamtinio karkaso kūrimą ir veiklos 

juose reglamentavimą. 

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas nustato specia-

liąsias žemės naudojimo sąlygas, nurodo teritorijas, kuriose šios sąlygos turi būti taikomos 

(toliau – šiame įstatyme nurodytos teritorijos), reglamentuoja šių teritorijų nustatymą ir 

nustato šiame procese dalyvaujančių asmenų teises ir pareigas, sudaro teisines prielaidas 

šiame įstatyme nurodytas teritorijas centralizuotai registruoti Lietuvos Respublikos nekil-

nojamojo turto registre. Šio įstatymo tikslas – užtikrinti visuomenės sveikatos saugą, šiame 

įstatyme nurodytų objektų ar veiklos apsaugą nuo neigiamų veiksnių ar poveikio, valstybės 

saugumą, aplinkos ir viešojo intereso apsaugą šiame įstatyme nurodytose teritorijose. 

Bendrieji buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai  reglamentuoja 

buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų ir būtinų jų apsaugos priemonių nustatymą, 

taip pat Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių ir rūšių buveinių, kurių apsaugai nus-

tatytos buveinių ir paukščių apsaugai svarbios teritorijos, blogėjimo ir rūšių reikšmingo trik-

dymo prevenciją. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.387900/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.387900/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.277087/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.277087/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a26bb803172511ecad9fbbf5f006237b
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a26bb803172511ecad9fbbf5f006237b
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Griežtai saugomos rūšies radavietės ir augavietės apsaugos reglamento sudarymo ir 

žemės savininkų, valdytojų, naudotojų ir kitų suinteresuotų asmenų informavimo apie nus-

tatomą griežtai saugomos rūšies radavietės ir augavietės apsaugos reglamentą ir nuostolių 

dėl griežtai saugomų rūšių apsaugos priemonių taikymo kompensavimo tvarkos apra-

šas  nustato griežtai saugomos rūšies radavietės ir augavietės apsaugos reglamento (toliau 

– Reglamentas) sandaros, rengimo, tvirtinimo, keitimo ir panaikinimo, žemės savininkų, val-

dytojų, naudotojų ir kitų suinteresuotų asmenų informavimo apie nustatomą Reglamentą 

tvarką, informacijos turinį, patirtų nuostolių suinteresuotiems asmenims dėl griežtai sau-

gomų rūšių apsaugos priemonių taikymo kompensavimo apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką. 

Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms 

ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašas skir-

tas: 

• planų ar programų rengimo organizatoriams ir jų pasitelktiems konsultantams; 

• planuojamos ūkinės veiklos organizatoriams (užsakovams), poveikio aplinkai verti-

nimo dokumentų rengėjams, statytojams (užsakovams); 

• institucijoms, atsakingoms už saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo organiza-

vimą: Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos; saugomų 

teritorijų direkcijoms; 

• vietos savivaldos institucijoms; 

• atsakingoms institucijoms (Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, Ap-

linkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai, toliau – Atsakingos 

institucijos), teikiančioms išvadas dėl planų, programų strateginio pasekmių aplin-

kai vertinimo, atliekančioms atranką ir priimančioms išvadą dėl planuojamos ūki-

nės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, ir priimančioms sprendimus, ar planuo-

jama ūkinė veikla leistina poveikio aplinkai vertinimo požiūriu, bei teikiančioms iš-

vadas dėl planuojamos ūkinės veiklos techninių projektų. 

Šis Tvarkos aprašas taikomas nustatant, kokį poveikį įsteigtoms ar potencialioms 

„Natura 2000“ teritorijoms gali daryti: 

• planų ar programų, susijusių su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teri-

torijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, įgyvendinimas; 
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• planuojamos ūkinės veiklos, susijusios su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 

2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, įgyvendinimas. 

Nustatant, ar plano, programos ar planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas bus 

susijęs su artima „Natura 2000“ teritorijos aplinka, kiekvienu konkrečiu atveju turi būti at-

sižvelgta į plano, programos ar planuojamos ūkinės veiklos mastą (dydį), pobūdį ir vietos 

ypatumus. 

Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos tvarkos aprašo tikslas – nustatyti bu-

veinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, jų taikymo tvarką ir duomenų apie bu-

veinių apsaugai svarbias teritorijas aprašymo ir pateikimo reikalavimus. Šis Tvarkos aprašas 

taikomas fiziniams ir juridiniams asmenims, nustatantiems vietoves, atitinkančias buveinių 

apsaugai svarbių teritorijų kriterijus, ir teikiantiems pasiūlymus dėl jų įtraukimo į aplinkos 

ministro tvirtinamą Vietovių, atitinkančių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kri-

terijus, sąrašą, skirtą pateikti Europos Komisijai.  

Šaltiniai 1. Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos saugomų teri-
torijų įstatymas [interaktyvus] Vilnius, 1993. [žiūrėta 2023 m. Sau-
sio 15 d.]. Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/le-
galAct/lt/TAD/TAIS.5627/asr>.  

2. Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos specialiųjų že-
mės naudojimo sąlygų įstatymas [interaktyvus] Vilnius, 2019. [žiū-
rėta 2023 m. Sausio 15 d.]. Prieiga per internetą: <https://e-sei-
mas.lrs.lt/portal/lega-
lAct/lt/TAD/46c841f290cf11e98a8298567570d639/asr>.  

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Nutarimas dėl bendrųjų buveinių 
ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo [inte-
raktyvus] Vilnius, 2004. [žiūrėta 2023 m. Sausio 15 d.]. Prieiga per 
internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/lega-
lAct/lt/TAD/TAIS.228645/asr>.  

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Nutarimas dėl griežtai saugomos 
rūšies radavietės ir augavietės apsaugos reglamento sudarymo ir 
žemės savininkų, valdytojų, naudotojų ir kitų suinteresuotų asmenų 
informavimo apie nustatomą griežtai saugomos rūšies radavietės 
ir augavietės apsaugos reglamentą ir nuostolių dėl griežtai sau-
gomų rūšių apsaugos priemonių taikymo kompensavimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo [interaktyvus] Vilnius, 2010. [žiūrėta 2023 m. 
Sausio 15 d.]. Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/por-
tal/legalAct/lt/TAD/TAIS.387900/asr>. 

5. Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerija. Lietuvos Respublikos ap-
linkos ministro įsakymas dėl planų ar programų ir planuojamos ū-
kinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms 
„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos ap-
rašo patvirtinimo [interaktyvus] Vilnius, 2006. [žiūrėta 2023 m. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5627/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5627/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/46c841f290cf11e98a8298567570d639/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/46c841f290cf11e98a8298567570d639/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/46c841f290cf11e98a8298567570d639/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.228645/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.228645/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.387900/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.387900/asr
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Sausio 15 d.]. Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/por-
tal/legalAct/lt/TAD/TAIS.277087/asr>.  

6. Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerija. Lietuvos Respublikos ap-
linkos ministro įsakymas dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų 
nustatymo [interaktyvus] Vilnius, 2021. [žiūrėta 2023 m. Sausio 15 
d.]. Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/lega-
lAct/lt/TAD/a26bb803172511ecad9fbbf5f006237b>. 

Ar užtikrinamas nusta-
tytų įstatymų vykdymas 
ir stebėjimas? 

☒ Taip ☐ Ne (reikalingas auditas) 

„Saugomų teritorijų reguliavimo“ kriterijaus atitikties laipsnis 

☒ Reikalavimai įvykdyti ☐ Reikalavimai neįvykdyti 

 

3 žingsnis: Saugomų teritorijų reguliavimo teisinės bazės efektyvumo įvertinimas 

Pirmame žingsnyje buvo identifikuoti įstatymai, kurie užtikrina kriterijaus ,,Saugomų 

teritorijų reguliavimas‘‘ atitiktį. 

Antrame žingsnyje aprašyta, kaip identifikuoti įstatymai skirti tvarumo kriterijui 

,,Saugomų teritorijų reguliavimas‘‘ praktiškai įgyvendinami ir prižiūrimi. 

Lietuvoje saugomos teritorijos yra aiškiai apibrėžtos, o jų ribos yra aiškiai sužymėtos 

žemėlapiuose. Ši informacija yra viešai prieinama Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos 

duomenų bazėje – Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro, interneto 

svetainėje.  

Nacionalinės saugomos teritorijos turi išsamią teisinę struktūrą ir yra atskirtos viena 

nuo kitos. Kiekvienai saugomų teritorijų kategorijai yra nustatytos apsaugos gairės, kurios 

yra diferencijuojamos ir išsamiai nurodomos įsakymuose ir planuose, kad praktinis įgyven-

dinimas būtų paprastas ir apsaugos tikslas būtų įgyvendintas. 

Be to, pateikiamos rekomendacijos ir gairės dėl įvairių saugomų teritorijų, kuriose 

miškai leidžiami tvarkyti, ypač saugomose teritorijose kurioms taikoma "Natura 2000" di-

rektyva. Jos pateikiamos ES, taip pat kompetentingų institucijų nacionaliniu lygmeniu.  

Kai kurių ekspertų nuomone savanoriška ūkinės veiklos ribojimo diegimo praktika 

tiek valstybiniuose, tiek privačiuose miškuose, esančiuose saugomose teritorijose vyktų 

sparčiau, jei valstybė pradėtų taikyti adekvačias ūkinės veiklos ribojimo kompensavimo 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.277087/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.277087/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a26bb803172511ecad9fbbf5f006237b
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a26bb803172511ecad9fbbf5f006237b
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priemones buveinių, paukščių, Natura 2000 teritorijų apsaugai, kaip to reikalauja ES direk-

tyvos. 

Atsižvelgiant į tai, įgyvendinant ir užtikrinant teisės aktų vykdymą nustatytų teri-

torijų apsauga yra didžiąja dalimi užtikrinama. 

Remiantis tuo, tvarumo kriterijus ,,Saugomų teritorijų reguliavimas‘‘ priskiriamas A 

kategorijai. 

Šaltiniai 1. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. Ataskaitos Europos Komisi-
jai apie Buveinių direktyvos įgyvendinimą Lietuvoje, [interaktyvus] 
Vilnius, 2019. [žiūrėta 2023 m. Sausio 15 d.]. Prieiga per internetą: 
<https://vstt.lrv.lt/lt/saugomu-teritoriju-sistema/natura-2000>. 

2. Europos komisija. Management of Natura 2000 sites [interakty-
vus], [žiūrėta 2023 m. Sausio 15 d.]. Prieiga per internetą: 
<https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/manage-
ment/index_en.htm>.  

Efektyvumas  
(balai): 

☒ A kategorija 
     (20 balų) 

☐ B kategorija 
     (10 balų)  

☐ C kategorija 
     (0 balų) 

 

https://vstt.lrv.lt/lt/saugomu-teritoriju-sistema/natura-2000
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/index_en.htm


 

 

 
 
 

 

Netvarios miško biomasės gamybos, rizikos vertinimas Lietuvoje 38 
  
 

4.6. Ilgalaikių miško gamybinių pajėgumų palaikymas 

1 žingsnis: Taikomų įstatymų identifikavimas 

1. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas.  

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 8 d. nutarimas Nr. 778 „Dėl 

metinės valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normos 2019–2023 metams 

patvirtinimo“. 

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. D1-

474 „Dėl 2022 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybinių miškų 

valdytojams patvirtinimo“.  

4. Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 799 „Dėl Privačių miškų tvarkymo ir 

naudojimo nuostatų patvirtinimo“.  

5. Pagrindinių miško kirtimų normos nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Res-

publikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. D1-362 "Dėl Pagrindinių 

miško kirtimų normos nustatymo metodikos patvirtinimo". 

Šaltiniai 1. Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas [in-
teraktyvus]. Vilnius, 1994 [žiūrėta 2023 m. sausio 14 d.]. Prieiga per in-
ternetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/lega-
lAct/lt/TAD/TAIS.6036/asrt>. 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Nutarimas dėl metinės valstybinių 
miškų pagrindinių miško kirtimų normos 2019–2023 metams patvirti-
nimo [interaktyvus]. Vilnius, 2018 [žiūrėta 2023 m. sausio 15 d.]. Prieiga 
per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/lega-
lAct/lt/TAD/daa3b7019f8111e8aa33fe8f0fea665f?jfwid=mmceohcgr>. 

3. Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerija. Lietuvos Respublikos mi-
nistro įsakymas dėl miško kirtimų taisyklių patvirtinimo [interaktyvus] 
Vilnius, 2010. [žiūrėta 2023 m. Sausio 15 d.]. Prieiga per internetą: 
<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.364764/asr>.  

4. Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerija. Lietuvos Respublikos ministro 
įsakymas dėl 2022 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos 
valstybinių miškų valdytojams patvirtinimo [interaktyvus]. Vilnius, 2021 
[žiūrėta 2023 m. sausio 15 d.]. Prieiga per internetą: <https://e-sei-
mas.lrs.lt/portal/lega-
lAct/lt/TAD/919809e001ed11ecb4af84e751d2e0c9/asr>. 

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Nutarimas dėl privačių miškų tvar-
kymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo [interaktyvus]. Vilnius, 1997 
[žiūrėta 2023 m. sausio 15 d.]. Prieiga per internetą: <https://e-sei-
mas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.41952/asr>. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.6036/VnIqeEErJt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.6036/VnIqeEErJt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa3b7019f8111e8aa33fe8f0fea665f?jfwid=mmceohcgr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa3b7019f8111e8aa33fe8f0fea665f?jfwid=mmceohcgr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.364764/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/919809e001ed11ecb4af84e751d2e0c9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/919809e001ed11ecb4af84e751d2e0c9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/919809e001ed11ecb4af84e751d2e0c9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.41952/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.41952/asr
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6. Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerija. Lietuvos Respublikos ministro 
įsakymas dėl pagrindinių miško kirtimų normos nustatymo metodikos 
patvirtinimo [interaktyvus]. Vilnius, 2008 [žiūrėta 2023 m. sausio 15 d.]. 
Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/lega-
lAct/lt/TAD/TAIS.324629/asr>. 

Ar taikomi įstaty-
mai buvo identifi-
kuoti? 

☒ Taip ☐ Ne (reikalingas auditas) 

2 žingsnis: Vykdymo ir stebėjimo aprašymas 

Miškų įstatymo paskirtis – reglamentuoti miškų atkūrimą, apsaugą bei naudojimą ir 

sudaryti teisines prielaidas, kad visų nuosavybės formų miškai būtų tvarkomi pagal vieno-

dus tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principus, užtikrinant racionalų miškų išteklių nau-

dojimą ir siekiant aprūpinti šalies pramonę žaliava, suteikti šaliai didžiausią socialinę ir eko-

nominę naudą, užtikrinant biologinės įvairovės išsaugojimą, miškų produktyvumo didinimą, 

kraštovaizdžio stabilumą ir aplinkos kokybę, galimybę dabar ir ateityje atlikti ekologines, 

ekonomines ir socialines funkcijas nedarant žalos kitoms ekosistemoms. 

Metines kirtimo normos yra nustatomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuta-

rimu. Šiuo metu galiojantis nutarimas yra - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugp-

jūčio 8 d. nutarimas Nr. 778 „Dėl metinės valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų nor-

mos 2019–2023 metams patvirtinimo’’. 

Aplinkso ministro įsakymu yra nustatomos metinės pagrindinių ir tarpinių miškų kir-

timo normos valstybinių miškų valdytojams (Valstybinei miškų urėdijai, savivaldybėms, 

parkų direkcijoms ir kt.), pagal medžių rūšis. Šiuo metu galiojantis įsakymas - 1. Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2021 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. D1-474 „Dėl 2022 metų 

pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybinių miškų valdytojams patvirtinimo“. 

Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai reglamentuoja privačių miškų tvar-

kymą, šių miškų naudojimą, atkūrimą, apsaugą, taip pat nustato privačių miškų savininkų 

teises ir pareigas tvarkant, prižiūrint ir naudojant privačius miškus. Miškų urėdijos gali teikti 

privačių miškų savininkams mokamas paslaugas, susijusias su miškų naudojimu, atkūrimu, 

apsauga ir įveisimu. Privačių miškų savininkus miško naudojimo, atkūrimo, priežiūros ir ap-

saugos klausimais konsultuoja Valstybinė miškų tarnyba.  

Miškas tvarkomas, naudojamas ir atkuriamas pagal miškotvarkos projektus. Vidinės 

miškotvarkos projektai sudaromi visoms privačioms miško valdoms arba ne miškų ūkio 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.324629/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.324629/asr
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paskirties žemės sklype esančiai miško žemei. Miškotvarkos projektai rengiami, derinami, 

tvirtinami, registruojami ir keičiami aplinkos ministro nustatyta tvarka. Leidimus kirsti mišką 

privačių miškų savininkams aplinkos ministro nustatyta tvarka išduoda Valstybinė miškų tar-

nyba. 

Pagrindinių miško kirtimų normos nustatymo metodika privaloma nustatant pagrin-

dinių miško kirtimų normą valstybinių miškų valdytojams, privačioms miško valdoms, admi-

nistraciniams vienetams (apskritims) ar visai šaliai. 

2. Pagrindinių miško kirtimų norma – tai tam tikram laikotarpiui nustatytas pagrin-

diniais miško kirtimais iškirsti miško plotas (toliau – ploto norma) ir jame nustatyta kertamų 

medžių stiebų likvidinės medienos kiekis kubiniais metrais (toliau – tūrio norma). 

3. Kirtimų normai apskaičiuoti III ir IV grupės (apsauginiuose ir ūkiniuose) miškuose 

taikomi pagrindinių kirtimų, o II grupės (ekosistemų apsaugos ir rekreaciniuose) – gamtinės 

brandos amžiai, nustatyti Pagrindinių miško kirtimų taisyklėse, nustatytų terminų. 

4. Kirtimų norma nustatoma atskirai pagal miškų nuosavybę, miškų grupes ir poū-

kius. Kirtimų norma visiems šalies miškams nustatoma, sumuojant valstybinių ir privačių 

miškų kirtimų normas. 

5. Kirtimų norma turi užtikrinti: 

5.1. savalaikį ir racionalų medienos panaudojimą kirtimo amžių pasiekusiuose (kirs-

tinuose) medynuose; 

5.2. artimą tolygiai metinę kirtimų apimtį miško valdose, didesnėse kaip 500 ha; 

5.3. mažai kintančią pagrindinių kirtimų apimtį ateityje – du–tris dešimtmečius; 

5.4. poūkių amžiaus struktūros lyginimą (normalizavimą) III–IV grupės miškuose; 

5.5. miško apsauginių ir socialinių funkcijų bei biologinės įvairovės išsaugojimą; 

5.6. tvarų šalies ar regiono ekonominių reikmių tenkinimą. 

Šaltiniai 1. Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas [in-
teraktyvus]. Vilnius, 1994 [žiūrėta 2023 m. sausio 14 d.]. Prieiga per in-
ternetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/lega-
lAct/lt/TAD/TAIS.6036/asrt>. 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Nutarimas dėl metinės valstybinių 
miškų pagrindinių miško kirtimų normos 2019–2023 metams patvirti-
nimo [interaktyvus]. Vilnius, 2018 [žiūrėta 2023 m. sausio 15 d.]. Prieiga 
per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/lega-
lAct/lt/TAD/daa3b7019f8111e8aa33fe8f0fea665f?jfwid=mmceohcgr>. 

3. Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerija. Lietuvos Respublikos mi-
nistro įsakymas dėl miško kirtimų taisyklių patvirtinimo [interaktyvus] 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.6036/VnIqeEErJt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.6036/VnIqeEErJt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa3b7019f8111e8aa33fe8f0fea665f?jfwid=mmceohcgr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa3b7019f8111e8aa33fe8f0fea665f?jfwid=mmceohcgr
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Vilnius, 2010. [žiūrėta 2023 m. Sausio 15 d.]. Prieiga per internetą: 
<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.364764/asr>.  

4. Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerija. Lietuvos Respublikos ministro 
įsakymas dėl 2022 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos 
valstybinių miškų valdytojams patvirtinimo [interaktyvus]. Vilnius, 2021 
[žiūrėta 2023 m. sausio 15 d.]. Prieiga per internetą: <https://e-sei-
mas.lrs.lt/portal/lega-
lAct/lt/TAD/919809e001ed11ecb4af84e751d2e0c9/asr>. 

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Nutarimas dėl privačių miškų tvar-
kymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo [interaktyvus]. Vilnius, 1997 
[žiūrėta 2023 m. sausio 15 d.]. Prieiga per internetą: <https://e-sei-
mas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.41952/asr>. 

6. Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerija. Lietuvos Respublikos ministro 
įsakymas dėl pagrindinių miško kirtimų normos nustatymo metodikos 
patvirtinimo [interaktyvus]. Vilnius, 2008 [žiūrėta 2023 m. sausio 15 d.]. 
Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/lega-
lAct/lt/TAD/TAIS.324629/asr>. 

Ar užtikrinamas 
nustatytų įstatymų 
vykdymas ir stebė-
jimas? 

☒ Taip ☐ Ne (reikalingas auditas) 

,,Ilgalaikių miško gamybinių pajėgumų palaikymo“ kriterijaus atitikties laipsnis 

☒ Reikalavimai įvykdyti ☐ Reikalavimai neįvykdyti 

 

3 žingsnis: Ilgalaikių miško gamybinių pajėgumų palaikymo teisinės bazės efekty-
vumo įvertinimas  

Pirmame žingsnyje buvo identifikuoti įstatymai, kurie užtikrina kriterijaus ,,Ilgalaikių 

miško gamybinių pajėgumų palaikymas‘‘ atitiktį. 

Antrame žingsnyje aprašyta, kaip identifikuoti įstatymai skirti tvarumo kriterijui ,,Il-

galaikių miško gamybinių pajėgumų palaikymas‘‘ praktiškai įgyvendinami ir prižiūrimi. 

Pasaulinio miškų išteklių vertinimo duomenimis, nuo 2000-2020 m. medienos atsar-

gos Lietuvos miškuose nuolat didėjo nuo 449,50 mln. m3 iki 559,13 mln. m3. 

Tai rodo ir šalies ataskaitos dokumentai apie tvaraus miškų ūkio rodiklius, susijusius 

su medienos prieaugio ir kirtimo vertėmis. Lietuvos mišku apaugusiame plote Nacionalinės 

miškų inventorizacijos 2017 m. nustatytas 547,0 ±6,1 mln. m3 medžių stiebų tūris. Tūrio 

prieaugio ir jo naudojimo santykis užtikrina tolygų beveik 3,0 m3 /ha stiebų tūrio kasmetinį 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.364764/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/919809e001ed11ecb4af84e751d2e0c9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/919809e001ed11ecb4af84e751d2e0c9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/919809e001ed11ecb4af84e751d2e0c9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.41952/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.41952/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.324629/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.324629/asr
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kaupimą. Bendras medžių stiebų tūris Lietuvos miškuose per 15 metų padidėjo 92,4 mln. 

m3, kas yra tolygu kasmetiniam 6,2 mln. m3 arba 1,1% bendrojo stiebų tūrio padidėjimui. 

Bendras vidutinis metinis Lietuvos miškų tūrio prieaugis (toliau tūrio prieaugis) pagal 

NMI 2017, esant 0,683 tikimybei (5.10 lent.), lygus 20,6±0,3 mln. m3. Metinis tūrio prieaugis 

per 15 m. padidėjo 4,5 mln. m3 arba vidutiniškai 1,5% per metus. 

Per pastaruosius 30 metų miškų plotas padidėjo nuo 31 % iki 35,1 % viso žemės 

ploto. Augantys medynai ir antžeminė biomasė augo sparčiau nei miškų plotas. Augančių 

medžių ištekliai viename hektare 2020 m. buvo vidutiniškai 254 m3. Anglies sankaupos iš-

kirstoje medienoje buvo apie 14 mln. tonų. 

Be to, tvarumo kriterijai miško atkūrimas, biologinės įvairovės išsaugojimas buvo 

priskirti A kategorijai. 

Remiantis tuo, tvarumo kriterijus ,,Ilgalaikių miško gamybinių pajėgumų palaiky-

mas‘‘ priskiriamas A kategorijai. 

Šaltiniai 1. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Global Forest 
Resources Assessment 2015 [interaktyvus]. [žiūrėta 2023 m. Sausio 14 
d.]. Prieiga per internetą: <https://www.fao.org/forest-resources-
assessment/past-assessments/fra-2015/en/>. 

2. Forest Europe. State of Europe’s Forests 2020 [interaktyvus]. [žiūrėta 
2023 m. Sausio 15 d.]. Prieiga per internetą: <https://foresteu-
rope.org/state-of-europes-forests/>. 

3. Valstybinė miškų tarnyba. Lietuvos miškų ūkio statistika 2021 [interak-
tyvus]. [žiūrėta 2023 m. Sausio 14 d.]. Prieiga per internetą: 
<https://amvmt.lrv.lt/lt/atviri-duomenys-1/misku-statistikos-leidi-
niai/misku-ukio-statistika/2021-m-1>. 

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Valstybinė miškų tarnyba. Lie-
tuvos nacionalinė miškų inventorizacija 1998–2017. nuo matavimų iki 
sprendimų [interaktyvus]. [žiūrėta 2023 m. Sausio 14 d.]. Prieiga per in-
ternetą: <https://amvmt.lrv.lt/uploads/amvmt/documents/fi-
les/NMI/leidiniai/NMI2017/NMI_internetui.pdf>. 

Efektyvumas  
(balai): 

☒ A kategorija 
     (20 balų) 

☐ B kategorija 
     (10 balų)  

☐ C kategorija 
     (0 balų) 

 

https://www.fao.org/forest-resources-assessment/past-assessments/fra-2015/en/
https://www.fao.org/forest-resources-assessment/past-assessments/fra-2015/en/
https://foresteurope.org/state-of-europes-forests/
https://foresteurope.org/state-of-europes-forests/
https://amvmt.lrv.lt/lt/atviri-duomenys-1/misku-statistikos-leidiniai/misku-ukio-statistika/2021-m-1
https://amvmt.lrv.lt/lt/atviri-duomenys-1/misku-statistikos-leidiniai/misku-ukio-statistika/2021-m-1
https://amvmt.lrv.lt/uploads/amvmt/documents/files/NMI/leidiniai/NMI2017/NMI_internetui.pdf
https://amvmt.lrv.lt/uploads/amvmt/documents/files/NMI/leidiniai/NMI2017/NMI_internetui.pdf


 

 

 
 
 

 

Netvarios miško biomasės gamybos, rizikos vertinimas Lietuvoje 43 
  
 

4.7. Anglies apribojimo pariteto užtikrinimas 

Ar Paryžiaus susitarimas 
ratifikuotas? 

☒ Taip ☐ Ne  

Atitinkamų nacionaliniu 
lygmeniu nustatytų įpa-
reigojančių veiksmų 
(NDC) pateikimas 

☒ Taip ☐ Ne  

Šaltiniai 1. UNATED NATIONS. List of Parties that signed the Paris Agreement 
[interaktyvus]. [žiūrėta 2023 m. Sausio 15 d.]. Prieiga per inter-
netą: <https://www.un.org/sustainabledevelop-
ment/blog/2016/04/parisagreementsingatures/>.  

2. UNITED NATIONS. Nationally Determined Contributions Registry 
[interaktyvus]. [žiūrėta 2023 m. Sausio 15 d.]. Prieiga per inter-
netą: <https://unfccc.int/NDCREG>. 

3. Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerija. Žemės naudojimo, že-
mės naudojimo keitimo ir miškininkystės (ŽNŽNKM) sektorius [in-
teraktyvus]. [žiūrėta 2023 m. Sausio 15 d.]. Prieiga per internetą: 
<https://klimatokaita.lt/visuomenei/infografikai/zemes-naudo-
jimo-zemes-naudojimo-keitimo-ir-miskininkystes-znznkm-sek-
torius/#x1>.  

Trumpas aprašymas, kaip 
žemės naudojimo, žemės 
naudojimo keitimo ir 
miškininkystės sektorius 
yra atskaitingi pagal na-
cionaliniu lygmeniu nus-
tatytus įpareigojančius 
veiksmus (NDC) 

Lietuva, kaip Paryžiaus susitarimo šalis neturi atskiro 

NDC, bet įgyvendina bendrai ES ir jos valstybių narių (VN)  pa-

teiktą NDC, siekiant ES lygiu sumažinti išmetamųjų šiltnamio e-

fektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį mažiausiai 55 proc. iki 2030 

m., palyginti su 1990 m. lygiu. Aukščiau minėtas tikslas įgyven-

dinamas pagal ES "Fit for 55" teisėkūros paketą, kurio sudėtinė 

dalis Žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškinin-

kystės (LULUCF) reglamentas.  Pagal LULUCF reglamentą ES 

sieks  mažiausiai - 310 mln. t CO2 ekv. absorbentų sugenera-

vimo tikslo, kuris pagal tvarkomos žemės plotą padalintas ES 

VN. Lietuva, laikydamasi LULUCF reglamente nustatytų  ŠESD ir 

absorbentų  apskaitos metodologinių reikalavimų,  privalės pa-

siekti 2026-2029 m.  absorbentų biudžetą ir 2030 m. sugene-

ruoti - ne mažiau  -4, 633 mln t CO2 ekv. Absorbentų. 

ARBA(*) (*)Ši parinktis turėtų būti pasirinkta, jei NDC nepateikti. Jei abiejų variantų atsakymas yra teigiamas, šiuos laukelius 

galima praleisti. 

1 žingsnis: Taikomų įstatymų identifikavimas 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/04/parisagreementsingatures/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/04/parisagreementsingatures/
https://unfccc.int/NDCREG
https://klimatokaita.lt/visuomenei/infografikai/zemes-naudojimo-zemes-naudojimo-keitimo-ir-miskininkystes-znznkm-sektorius/#x1
https://klimatokaita.lt/visuomenei/infografikai/zemes-naudojimo-zemes-naudojimo-keitimo-ir-miskininkystes-znznkm-sektorius/#x1
https://klimatokaita.lt/visuomenei/infografikai/zemes-naudojimo-zemes-naudojimo-keitimo-ir-miskininkystes-znznkm-sektorius/#x1
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Šaltiniai  

Ar taikomi įstatymai 
buvo identifikuoti? 

☐ Taip ☐ Ne (reikalingas auditas) 

2 žingsnis: Vykdymo ir stebėjimo aprašymas 

 

Šaltiniai  

Ar užtikrinamas nusta-
tytų įstatymų vykdy-
mas ir stebėjimas?   

☐ Taip ☐ Ne (reikalingas auditas) 

,,Anglies apribojimo pariteto užtikrinimo“ kriterijaus atitikties laipsnis 

☒ Reikalavimai įvykdyti ☐ Reikalavimai neįvykdyti 

 

3 žingsnis: Anglies apribojimo pariteto užtikrinimo teisinės bazės efektyvumo įverti-
nimas  

Lietuvos Nacionalinėje klimato kaitos valdymo darbotvarkėje, nustatyti Lietuvos kli-

mato kaitos valdymo politikos iki 2030 m., iki 2040 m. ir ilgalaikiai iki 2050 m. tikslai ir užda-

viniai klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos padarinių srityse, įskai-

tant Žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektorių. 

Šaltiniai 1. Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerija. Lietuvos 7-asis Naciona-
linis Jungtinių Tautų Bendrosios Klimato Kaitos Konvencijos įgyven-
dinimo pranešimas [interaktyvus] Vilnius, 2017. [interaktyvus]. 
[žiūrėta 2023 m. Sausio 15 d.]. Prieiga per internetą: 
<https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/fi-
les/%C5%A0ESD%20apskaitos%20ir%20kt%20ataskai-
tos/7NC_LT_final%20santrauka.pdf>.  

2. Lietuvos Respublikos Seimas. Nutarimas Dėl Nacionalinės klimato 
kaitos valdymo darbotvarkės patvirtinimo. interaktyvus] Vilnius, 
2021. [interaktyvus]. [žiūrėta 2023 m. Sausio 15 d.]. Prieiga per in-
ternetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/lega-
lAct/lt/TAD/7eb37fc0db3311eb866fe2e083228059?positionIn-
SearchResul>.  

Efektyvumas   
(balai): 

☒ A kategorija 
     (20 balų) 

☐ B kategorija 
     (10 balų)  

☐ C kategorija 
     (0 balų) 

https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/%C5%A0ESD%20apskaitos%20ir%20kt%20ataskaitos/7NC_LT_final%20santrauka.pdf
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/%C5%A0ESD%20apskaitos%20ir%20kt%20ataskaitos/7NC_LT_final%20santrauka.pdf
https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/%C5%A0ESD%20apskaitos%20ir%20kt%20ataskaitos/7NC_LT_final%20santrauka.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7eb37fc0db3311eb866fe2e083228059?positionInSearchResul
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7eb37fc0db3311eb866fe2e083228059?positionInSearchResul
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7eb37fc0db3311eb866fe2e083228059?positionInSearchResul


 

 

 
 
 

 

Netvarios miško biomasės gamybos, rizikos vertinimas Lietuvoje 45 
  
 

5. Rezultatai 

Kriterijus 

Atitikimo laipsnis 
Balų skaičius  

(efektyvumas) Reikalavimai į-
vykdyti 

Reikalavimai 
neįvykdyti 

Medienos ruošos teisėtumas ☒ ☐ 20 

Miško atkūrimas ☒ ☐ 20 

Biologinės įvairovės palaikymas ☒ ☐ 20 

Dirvožemio kokybės palaikymas ☒ ☐ 20 

Saugomų teritorijų reguliavimas ☒ ☐ 20 

Ilgalaikių miško gamybinių pajė-
gumų palaikymas 

☒ ☐ 20 

Anglies apribojimo pariteto užtikri-
nimas 

☒ ☐ 20 

 

6. Rizikos vertinimo įvertinimas 

Rizikos statusas: 

Tvarumo kriterijai buvo įvykdyti 7 kartus. 

Tvarumo kriterijai nebuvo įvykdyti 0 kartų. 

☒ Mažos rizikos zona ☐ Nustatytos rizikos zona 

Rizikos lygis: 
(Viso balų) 

Buvo skirta 140 iš galimų 140 balų 

Rašytinė rezultatų santrauka: 

Šiame rizikos vertinime apžvelgiama teisinė sistema ir Direktyvos (ES) 2018/2001 

29 straipsnio 6 ir 7 dalių reikalavimai. Atsižvelgiama į visus direktyvoje nustatytus tvarumo 

kriterijus tam tikroje aprašytoje taikymo srityje ir įvertinta, kad jie yra įvykdyti.  

Taigi, netvaraus miškų plotų valdymo rizika Lietuvoje yra maža ir nereikšminga. Re-

miantis tuo miškų biomasės, kurios gamybos teritorija yra Lietuva, auditas nėra būtinas, 

nes miškų tvarkymo tvarumas reglamentuojamas teisės aktais, yra gerai kontroliuojamas 

ir užtikrinamas, bei galima stebėti teigiamą miškų būklės raidą. 
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Rizikos vertinimo priedas: Suinteresuotųjų šalių dialogo dokumentai 

Rizikos vertinimo autorius: 

Agnė Babelytė – Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA 

Suinteresuotųjų šalių dialogo data: 

Nuo 2023 m. sausio 16 d. iki 2023 m. vasario 13 d. 

Konkretūs klausimai, aptarti suinteresuotųjų šalių dialoge: 

[Please enter the specific issue discussed in the stakeholder dialogue here.] 

 

Dalyvaujančios institucijos ar asmenys: 

[Please enter the participating institutions or individuals here.] 

 

Suinteresuotųjų šalių dialogo rezultatas: 

[Please enter the result of the stakeholder dialogue here.] 
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Lietuvos biomasės energetikos asociacija - Litbioma 
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