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LEIDIMŲ KIRSTI MIŠKĄ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ
VALDYTOJAMS IR NAUDOTOJAMS IŠDAVIMAS.
Valstybinių miškų valdytojai, naudotojai
Neelektroninė

Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. D1-1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priedas
10 darbo dienų, jei miško kirtimą numatoma vykdyti:
a) miško sėkliniuose medynuose ar miško genetiniuose
draustiniuose; b) teritorijoje, kurioje yra nekilnojamoji
kultūros vertybė ar jos apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis
5 darbo dienos, kitais atvejais
Nemokamai

Paslaugos kaina
Apmokėjimo už
paslaugą būdai ir tvarka
7. Paslaugos teikimo
Valstybinių miškų valdytojas ar naudotojas pateikia kertamų
proceso aprašymas
biržių sąrašus: naudojantis Miškų kadastro integruota informacine
sistema (MKIIS); naudojantis Aplinkosaugos leidimų informacinę
sistema (ALIS); pristatant į Miškų ūkio priežiūros skyrių.
Patikrinamas prašomų ūkinių priemonių teisingumas, jų
atitiktis ūkinių priemonių projektavimą ir vykdymą
reglamentuojantiems teisės aktams, aplinkosauginiams
reikalavimams, ūkinės veiklos apribojimams saugomose
teritorijose ar paveldosaugos reikalavimams kultūros paveldo
objektų ar vietovių teritorijose ir apsaugos zonose, apribojimai dėl
saugomų rūšių augaviečių ir radaviečių, registruotų Saugomų
rūšių informacinėje sistemoje.
Priimamas sprendimas dėl leidimas kirsti mišką išdavimo.
Leidimas per MKIIS terminalų serverį įtraukiamas į išduotų
leidimų kirsti mišką sąvadą.
8. Informacija ir
Kertamų biržių sąrašas;
dokumentai, kuriuos
Jei reikia:
turi pateikti asmuo
a) miško sanitarinės būklės įvertinimo aktai,
b) detalieji planai, kurių sprendiniai numato miško žemės
pavertimą kitomis naudmenomis.
9. Paslaugos teikėjo
Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus
kontaktinė informacija darbuotojas, kuriam priskirtoje teritorijoje yra kirtimas,
http://www.amvmt.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai/miskukontroles-skyriaus-teritoriniai-poskyriai
10. Paslaugos teikėjo
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka
veiksmų (neveikimo)
apskundimo tvarka
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11. Organizacijų, kurios
paslaugų gavėjams gali
teikti reikalingą
informacinę ar praktinę
pagalbą, kontaktai

