Svarbu žinoti
• Bendraturčių turimas miškas valdomas, naudojamas, juo disponuojama tik visų bendraturčių sutikimu.
• Bendraturčiai turi pirmumo teisę
pirkti bendrąja nuosavybe esančią miško dalį ta kaina ir tokiomis pačiomis sąlygomis, kokiomis ji parduodama.
• Privataus miško savininkas iš Valstybinės miškų tarnybos (Pramonės g.
11A, Kaunas, tel. (8 37)  49 02 26) gali
gauti informaciją apie medynų vertę,
miško žemės ir medynų tūrio vertę,
taksacines ir grafines miškų charakteristikas.
• Parduodant privatų mišką saugomoje teritorijoje, pirmumą jį pirkti
tomis pačiomis sąlygomis pardavėjo
ir pirkėjo sutarta kaina turi valstybė
(notarui, įforminančiam sandorį, reikalinga pateikti Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio išduotą pažymą apie valstybės atsisakymą pirkti
parduodamą mišką).

• Miško žemės sausinimo sistemų ir
miško kelių, einančių per keleto miško
savininkų ir valdytojų valdas, priežiūrą
ir remontą privalo atlikti tų valdų valdytojai, savininkai ar naudotojai teisės
aktų nustatyta tvarka.
• Privačių miškų savininkai gali naudotis ES parama miškams (naujų miškų
įveisimui, menkaverčių medynų ir krūmynų rekonstrukcijai, medienos kuro
ruošos technologijoms, miško ekologinės vertės didinimui, gaisrų ir stichinių
nelaimių pažeistiems miškams atkurti,
savanoriškai aplinkosaugai, rekreacinių
miško infrastruktūros objektų įrengimui ir kt.).
• Privačių miškų savininkai, pardavę
nenukirstą mišką ar apvaliąją medieną,
privalo sumokėti 15  proc. pajamų mokestį.
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Miškai yra ypatingi nuosavybės teisės objektai ir būtent ypatinga ekologinė, socialinė ir ekonominė miško
reikšmė aplinkai, viešiesiems interesams lemia miško savininkų nuosavybės teisės tam tikrus apribojimus ir
suvaržymus

Privataus miško savininko
Pareigos
• Saugoti mišką nuo gaisrų, kenkėjų
ir ligų, neteisėto kirtimo, miško naudojimo tvarkos pažeidimų ir kitų veiksmų,
darančių žalą miškui ir aplinkai.
• Laikytis teisės aktais patvirtintų
miškų priešgaisrinės apsaugos reikalavimų, savo lėšomis įgyvendinti profilaktines priešgaisrines priemones (įrengti
priešgaisrines juostas ir laužavietes,
valyti užšlemštą mišką ir kt.), stichinių
nelaimių miškuose atvejais vykdyti
Aplinkos ministerijos nustatytas specialias apsaugos ir nelaimių padarinių
šalinimo priemones.
• Laikytis teisės aktais patvirtintų
miško sanitarinės apsaugos reikalavimų, nustatytais terminais išvežti arba
tinkamai apsaugoti nuo kenkėjų miške
paliekamą spygliuočių medieną, informuoti valstybinius miškų pareigūnus
apie atsiradusius miško kenkėjų ir ligų
židinius.

• Želdintinas ir atželiančias kirtavietes ir degavietes atkurti ne vėliau kaip
per 3 metus po jų atsiradimo; žuvusius
želdinius ir žėlinius atkurti ne vėliau
kaip per 2 metus nuo jų žuvimo fakto
nustatymo. Neteisėtai iškirstą mišką
atkurti ne vėliau kaip per 1 metus nuo
neteisėtų kirtimų fakto nustatymo.
• Atlikti miško naudojimo, atkūrimo
ir priežiūros darbus tais būdais ir priemonėmis, kurie turi mažiausią neigiamą poveikį aplinkai, išsaugo dirvožemio našumą ir biologinę įvairovę.
• Laikytis privalomų vykdyti miškotvarkos projekto dalių – pagrindinių
kirtimų dešimtmečio normos, miško
atkūrimo bei aplinkosaugos reikalavimų.
• Miško želdinių ir žėlinių priežiūros
ir apsaugos darbus, jaunuolynų ugdymo kirtimus atlikti laikantis teisės aktų
nustatytų terminų.
• Užtikrinti riboženklių priežiūrą, ribinių linijų prakirtimą ir atnaujinimą.
• Netrukdyti fiziniams asmenims
laisvai lankytis privačiuose miškuose (išskyrus atvejus, kai savivaldybių
vykdomosios institucijos dėl svarbių
priežasčių (didelis miško gaisrų pavojus, miško kirtimai, specializuoto ūkio
plotai, saugomi objektai, būtinumas
išsaugoti miško išteklius, miško verslai
ir pan.) uždraudžia ar apriboja asmenų
lankymąsi miške; išskyrus specialios
paskirties objektų (pasienio zona ir
kita) miškus ir miškus, kuriuose tai riboja kiti įstatymai).
• Tausoti miško kelius, sausinimo
sistemas ir kitus technologinius įrenginius.

• Nustatyta tvarka pateikti informaciją ir statistikos duomenis apie miškų
ūkio veiklą savo valdose.
• Laikytis teisės aktų, reglamentuojančių miškų tvarkymą ir naudojimą,
reikalavimų.

Privataus miško savininko
Teisės
• Valdyti, naudoti miško valdą ir disponuoti ja teisės aktų nustatyta tvarka.
• Pagal tarpusavio susitarimą parduoti ar kitaip leisti naudoti nenukirstą
mišką fiziniams ir juridiniams asmenims, jeigu yra leidimas kirsti mišką
arba vykdomi kirtimai, kuriems leidimo
nereikia.
• Regiono aplinkos apsaugos departamentui nepagrįstai atsisakius išduoti
leidimą kirsti mišką arba nepagrįstai
neleidus vykdyti kirtimų, apskųsti jo
sprendimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
• Privačioje žemėje įveisti miškus ir
paversti juos kitomis naudmenomis
teisės aktų nustatyta tvarka.
• Nemokamai gauti iš regionų aplinkos apsaugos departamentų pareigūnų
konsultaciją miškų ūkio tvarkymo klausimais.
• Gauti kompensacijas (kurių apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarką nustato
Lietuvos Respublikos Vyriausybė) dėl

ūkinės veiklos ribojimo, kai steigiama
nauja saugoma teritorija, keičiamas
esamos saugomos teritorijos statusas
arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą.
• Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka jungtis į asociacijas, kooperatyvus, steigti įmones ir organizacijas, kurti tikslinius fondus, kitaip kaupti
lėšas miško ūkinei veiklai plėtoti.
• Dalyvauti kartu su privačių miškų
būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos valstybinę kontrolę atliekančiais
pareigūnais, kai tikrinama jo valda.
• Kai yra svarbių priežasčių (didelis
miško gaisrų pavojus, miško kirtimai,
specializuoto ūkio plotai, saugomi
objektai, būtinumas išsaugoti miško
kelius, miško verslai ir pan.) kreiptis į
savivaldybių vykdomąsias institucijas
dėl fizinių asmenų lankymosi bei vaistažolių, grybų, uogų ir kitų miško išteklių naudojimo uždraudimo ar apribojimo.
• II B, III ir IV miškų grupių miškuose įrengti poilsio aikšteles su miško
baldais, rekreacinius ir pažintinius takus, atlikti kitas priemones, numatytas
miškotvarkos projektuose (jeigu tai
neprieštarauja saugomų teritorijų planavimo dokumentams, nuostatams ar
veiklos juose reglamentams).

