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KONKURSO „PAVYZDINGAI TVARKOMA PRIVATI MIŠKO VALDA“ NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Konkurso „Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda“ nuostatai (toliau – Nuostatai)
reglamentuoja konkurso „Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda“ (toliau – Konkursas) tikslus,
Konkurso organizavimo tvarką, dalyvių vertinimą ir apdovanojimą.
2. Konkurso tikslai:
2.1. Išsiaiškinant ir viešinant gerosios miškininkavimo patirties pavyzdžius, skatinti privačių
miškų savininkus ūkininkauti savo miško valdose pagal tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio tvarkymo
ir naudojimo principus.
2.2. Įvertinti ir išrinkti geriausiai tvarkomas privačių miškų valdas apskričių ir Lietuvos
Respublikos lygmenyse. Konkretus nominacijų skaičius nustatomas kasmetinio konkurso vertinimo
komisijos sprendimu, susumavus ir apibendrinus konkurso rezultatus. Grupuojant konkurso dalyvius
gali būti išskiriamos sekančios kategorijos:
2.2.1. I kategorija „Privačios miško valdos iki 5 ha“;
2.2.2. II kategorija „Privačios miško valdos nuo 5 ha“;
2.2.3. III kategorija „Juridinių asmenų valdomos privačios miško valdos“.
2.3. papildomais prizais (padėkomis) už skatintinas miškininkystės iniciatyvas, išskirtinius
sprendimus ar pavyzdingą ūkininkavimą privačiuose miškuose komisijos sprendimu gali gauti fiziniai
ir juridiniai asmenys. Papildomų prizų skaičius nėra ribojamas.
3. Konkursas organizuojamas kiekvienais metais.
4. Dalyvavimas Konkurse yra nemokamas.
5. Konkurso organizatorius – Lietuvos miško savininkų asociacija.
6. Konkursas organizuojamas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
II. KONKURSO DALYVIAI
7. Konkurse turi teisę dalyvauti kiekvienas miško savininkas, atitinkantis šiuos reikalavimus:
7.1. valda nuosavybės teise priklauso fiziniam asmeniui (arba fiziniams asmenims bendrosios
nuosavybės teise), kai valda vertinama pagal I ir II kategorijas, arba juridiniam asmeniui, kai valda
vertinama pagal III kategoriją, ir yra tvarkoma ne trumpiau kaip penkerius metus pagal nustatyta
tvarka parengtą ir patvirtintą vidinės miškotvarkos projektą;
7.2. valdoje per paskutiniuosius penkerius metus, laikantis teisės aktų reikalavimų, buvo vykdytos
miško ugdymo arba miško atkūrimo priemonės;
7.3. valdos savininkas per paskutiniuosius metus nebuvo baustas administracinėmis nuobaudomis
už miško tvarkymo reikalavimų pažaidimus;

7.4. miško valda, per paskutiniuosius penkerius metus, nebuvo pripažinta pavyzdingiausiai
(geriausiai) tvarkoma privačia miško valda visose pagrindinėse nominacijose tiek apskrityje, tiek
Lietuvos Respublikos mastu.
7.5. valdos savininkas ir Konkurso komisijos nariai, negali būti suinteresuotomis šalimis, siekiant
išvengti interesų konflikto.
III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
IR KONKURSO VERTINIMO KRITERIJAI
8. Kiekvienos Lietuvos Respublikos apskrities teritorijos tinkamas Konkursui miško valdas iš
užsiregistravusių konkursui (ir kitų pasiūlytų) dalyvių atrenka ir įvertina Konkurso organizatoriaus
sudaryta kompetetinga komisija (toliau – Komisija), kuri sudaryta iš ne mažiau kaip trijų asmenų .
9. Kiekvienoje apskrityje turi būti apžiūrėtos ir įvertintos ne mažiau kaip 5 privačios miško
valdos.
10. Miško savininkas, norintis dalyvauti konkurse, turi atitikti 7 punkte numatytus reikalavimus.
11. Vienas Konkurso dalyvis tais pačiais metais gali dalyvauti Konkurse, tik su viena miško valda.
12. Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritoriniai poskyriai ir jų rajoniniai
padaliniai Konkurso organizatorių prašymu, gali informuoti miško savininkus apie kasmet vykstantį
konkursą ir pasiūlyti dalyvauti jame, taip pat kiekvienas Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės
skyriaus teritorinis poskyris gali pasiūlyti valdas, galinčias pretenduoti į pavyzdingai tvarkomas
privačias miško valdas. Kitos organizacijos bei asmenys irgi gali pasiūlyti valdas, galinčias
pretenduoti į pavyzdingai tvarkomas privačias miško valdas
13. Konkurso miško valdų vertinimo komisijos (toliau – Komisija) sudėtį nustato Konkurso
organizatorius. Komisija sudaroma iš:
13.1. komisijos pirmininko;
13.2. komisijos pirmininko pavaduotojo;
13.3. ne mažiau kaip vieno komisijos nario.
14. komisijos nariais gali būti:
14.1. miško savininkus vienijančių organizacijų (asociacijų) atstovai;
14.2. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos atstovai;
14.3. Lietuvos miškininkų sąjungos atstovai;
14.4. Lietuvos žemė ūkio konsultavimo tarnybos atstovai miškininkai specialistai;
14.5. valstybinių miškų urėdijų (po reorganizacijos-Valstybės įmonės „Lietuvos valstybinių miškų
urėdijos“) atstovai;
14.6. mokslo ir mokymo įstaigų susijusių su miškininkystės veikla atstovai ar kiti akademinės
bendruomenės atstovai;
15. Jei komisijos pirmininkas negali eiti savo pareigų (dėl ligos, nedarbingumo ir kt.), komisijos
pirmininko pareigas vykdo komisijos pirmininko pavaduotojas ir atvirkščiai. Komisijos sudėtis
tvirtinama iš naujo, jei paaiškėja, kad savo pareigų daugiau nei 5 darbo dienas negali eiti abu
(komisijos pirmininkas ir komisijos pirmininko pavaduotojas).
16. Atskirose apskrityse ar rajonuose, miško valdas gali vertinti skirtingos sudėties komisijos,
galutinė miško valdų vertinimo eilė nustatoma tų komisijų atstovų bendrame posėdyje.
17. Komisijos nariai prieš pradėdami savo darbą privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą
dėl konkurso informacijos konfidencialumo užtikrinimo, šios informacijos viešo neskelbimo ir
neplatinimo bei nešališkumo deklaraciją dėl objektyvių sprendimų priėmimo bei viešųjų ir privačiųjų
interesų konflikto vengimo. Komisijos nariai už konfidencialumo pasižadėjime ir nešališkumo
deklaracijoje nustatytų elgesio normų pažeidimus atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
18. Visa konkurse dalyvaujančių miško savininkų ir Valstybinės miškų tarnybos pateikta
informacija apie konkurse dalyvaujančius miško savininkus yra konfidenciali ir viešai neskelbiama.

19. Komisijos pirmininkas, surinkęs visą informaciją ir dokumentus apie konkurse
dalyvaujančius miško savininkus, per 5 darbo dienas pateikia juos komisijai ir praneša apie tolimesnę
komisijos darbo eigą vertinant miško valdas.
20. Komisija, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas, telefonu ar elektroniniu paštu informuoja
konkurse dalyvaujančius miško savininkus, apie jų valdų vertinimą.
21. Komisijos darbą organizuoja ir jam vadovauja komisijos pirmininkas, komisijos pirmininko
pavaduotojas ir kiti komisijos nariai vykdo darbus pagal komisijos pirmininko pavedimus.
22. Miško valdas komisija vertina balais:
22.1. Valdos riboženklių ir ribinių linijų būklė
22.2. Vykdytų miško ugdymo kirtimų vidutinis įvertinimas
22.3. Vykdytų miško pagrindinių kirtimų vidutinis įvertinimas
22.4. Vykdytų miško atkūrimo priemonių vidutinis įvertinimas
22.5. Miško valdos sanitarinė būklė (jeigu įtakota savininko veiklos)
22.6. Vykdytų darbų tikslingumas miškininkystės požiūriu
22.7. Valdoje esančių miško infrastruktūros įrenginių vidutinė būklė (jei įgyvendinta savininko
pastangomis)
22.8. Savanoriški aplinkosauginiai įsipareigojimai, pamiškių formavimas, ornitochorinių augalų
įveisimas
22.9. Biokuro panaudojimas.
22.10. Papildomi balai
23. Komisijos nariai balus skiria bendru sutarimu. Komisijos nariams nesutarus dėl skiriamo balų
skaičiaus, vykdomas atviras balsavimas. Komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia
komisijos pirmininko arba, jei komisijos pirmininkas negali eiti savo pareigų, komisijos pirmininko
pavaduotojo balsas. Komisijos vertinimo lentelėse pasirašo visi vertinime dalyvavę komisijos nariai.
24. Didžiausias galimas balų skaičius yra 50. Pirmoji vieta skiriama tiems miško savininkams,
kurių miško valdoms pagal kategorijas skirta daugiausia balų. Atitinkamai mažiau balų surinkusiems
miško savininkams skiriama antroji ir trečioji vietos. Pavyzdingiausiai (geriausiai) tvarkoma privati
miško valda Lietuvos Respublikos mastu skelbiama miško valda surinkusi daugiausiai balų iš visų 3
kategorijų. Jeigu dviejų ar daugiau miško savininkų valdos įvertinamos vienodu balų skaičiumi,
aukštesnė prizinė vieta skiriama tai valdai, kurioje 22 punkte išvardintos miškininkavimo priemonės
kokybiškai įvykdytos didesniame plote.
25. Komisijos vertinimo lentelės ir konkurse dalyvaujančių miško valdų vertinimo ataskaita su
nurodytais konkurso nugalėtojais per 10 darbo dienų pateikiama Konkurso organizatoriui (Lietuvos
miško savininkų asociacijai).
26. Per 20 darbo dienų nuo Komisijos sprendimo dėl konkurso nugalėtojų, komisija telefonu ar
elektroniniu paštu informuoja visus konkurso dalyvius apie jų vertinimo rezultatus ir apie tai
paskelbia konkurso organizatoriaus interneto svetainėje www.lietuvosmikai.lt ir pagal galimybes
kitose su miškininkyste susijusiuose informacijos šaltiniuose.
IV. KONKURSO NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
27. Pagal vertinimo rezultatus išrenkama ne mažiau kaip po vieną pavyzdingai (geriausiai)
tvarkomą miško valdą kiekvienos apskrities teritorijoje (ne mažiau 10 pavyzdingai tvarkomų miško
valdų apskrityse), o iš visų konkurso dalyvių - po tris pavyzdingiausiai (geriausiai) tvarkomas
privačių miškų valdas 3 kategorijose (iš viso 9 miško valdos Lietuvos Respublikos mastu) ir vieną
pavyzdingiausiai (geriausiai) tvarkomą privačią miško valdą Lietuvos Respublikos mastu (iš viso 1
miško valda Lietuvos Respublikos mastu). Iš viso – ne mažiau 20 nominacijų. Jei miško valda
komisijos sprendimu nominuojama prizine vieta aukštesniame lygmenyje, tai į prizininkės vietą
žemesniame lygmenyje perkeliama sekanti geriausiai įvertintoji.
29. Konkurso rezultatai paviešinami ir Konkurso laimėtojų apdovanojimas vykdomas tam skirto
renginio metu.

Konkurso „Pavyzdingai
tvarkoma privati
miško valda “ nuostatų
Priedas Nr. 1

Data..........................................Miško valdos plotas............................Kategorija....................................
Miško valdos savininkas ..........................................................................................................................
(vardas, pavardė, gim. metai)

Miško valdos adresas .....................................................................................................................
(apskritis, rajonas, kaimas, kadastro numeris)

...................................................................................................................................................................
KONKURSO „PAVYZDINGAI TVARKOMA PRIVATI MIŠKO VALDA“ VERTINIMO LENTELĖ

Eil.
Nr.

Vertinimo kriterijai

Balai

1.

Valdos riboženklių ir ribinių linijų būklė:
5- ribinė linija aiški (medžiai ir krūmai iškirsti), kampuose pastatyti
riboženkliai;
4- ribinė linija aiški (medžiai iškirsti, auga pavieniai krūmai),
kampuose pastatyti riboženkliai;
3- ribinė linija aiški (medžiai neiškirsti, tačiau besiribojantys
medžiai paženklinti ir ribinė linija aiškiai matomi, visi krūmai
iškirsti), kampuose pastatyti riboženkliai;
2- ribinė linija neaiški (medžiai ir krūmai neiškirsti, ribinė linija
paženklinta (dažais, patašymu ar kitais ženklinimo būdais),
kampuose pastatyti riboženkliai;
1- ribinė linija neaiški (medžiai ir krūmai neiškirsti), kampuose
pastatyti riboženkliai;
0- ribinės linijos ir riboženklių nėra.

0-5

2.

Vykdytų miško ugdymo kirtimų vidutinis įvertinimas:
5- ugdymui plotas parinktas tikslingai, medžiai kirtimui atrinkti
teisingai, ugdymo intensyvumas tinkamas, kirtimų technologija
parinkta tinkamai, kirtimo atliekos sutvarkytos tinkamai.
4- ugdymui plotas parinktas tikslingai, medžiai kirtimui atrinkti
teisingai, ugdymo intensyvumas tinkamas, kirtimų technologija
parinkta tinkamai, kirtimo atliekos sutvarkytos netinkamai.
3- ugdymui plotas parinktas tikslingai, medžiai kirtimui atrinkti
teisingai, ugdymo intensyvumas tinkamas, kirtimų technologija
parinkta netinkamai, kirtimo atliekos sutvarkytos netinkamai .
2- ugdymui plotas parinktas tikslingai, medžiai kirtimui atrinkti
neteisingai, ugdymo intensyvumas netinkamas, kirtimų technologija
parinkta netinkamai, kirtimo atliekos sutvarkytos netinkamai.
1- ugdymui plotas parinktas tikslingai, medžiai kirtimui atrinkti
neteisingai, ugdymo intensyvumas netinkamas, kirtimų technologija
parinkta netinkamai, kirtimo atliekos sutvarkytos netinkamai .
0- ugdymas atliktas netikslingai.

0-5

3.

Vykdytų miško pagrindinių kirtimų vidutinis įvertinimas:
5- tinkamai parinktas pagrindinis kirtimas, tinkamai parinktas
atkūrimo būdas, tinkamai atrinkti ir palikti biologinės įvairovės
medžiai, teisingai parinkta kirtimų technologija, tinkamai sutvarkyta
kirtavietė, išsaugotas perspektyvus pomiškis.
4- tinkamai parinktas pagrindinis kirtimas, tinkamai parinktas
atkūrimo būdas, tinkamai atrinkti ir palikti biologinės įvairovės

0-5

Balai

Eil.
Nr.

Vertinimo kriterijai

Balai

medžiai, teisingai parinkta kirtimų technologija, tinkamai sutvarkyta
kirtavietė, neišsaugotas perspektyvus pomiškis.
3- tinkamai parinktas pagrindinis kirtimas, tinkamai parinktas
atkūrimo būdas, tinkamai atrinkti ir palikti biologinės įvairovės
medžiai, neteisingai parinkta kirtimų technologija, netinkamai
sutvarkyta kirtavietė, neišsaugotas perspektyvus pomiškis.
2- tinkamai parinktas pagrindinis kirtimas, tinkamai parinktas
atkūrimo būdas, netinkamai atrinkti ir palikti biologinės įvairovės
medžiai, neteisingai parinkta kirtimų technologija, netinkamai
sutvarkyta kirtavietė, neišsaugotas perspektyvus pomiškis.
1- tinkamai parinktas pagrindinis kirtimas, netinkamai parinktas
atkūrimo būdas, netinkamai atrinkti ir palikti biologinės įvairovės
medžiai, neteisingai parinkta kirtimų technologija, netinkamai
sutvarkyta kirtavietė, neišsaugotas perspektyvus pomiškis.
0- netinkamai parinktas pagrindinis kirtimas, tinkamai parinktas
atkūrimo būdas, netinkamai atrinkti ir palikti biologinės įvairovės
medžiai, neteisingai parinkta kirtimų technologija, netinkamai
sutvarkyta kirtavietė, neišsaugotas perspektyvus pomiškis.
4.

Vykdytų miško atkūrimo priemonių vidutinis įvertinimas:
5- tinkamai pagal augaviete parinktas atkūrimo būdas, tinkamai
pagal augaviete atkurtos tikslines medžių rūšys, tinkamas tikslinių
medžių rūšių tankis, miško sodmenys atitinka kokybės reikalavimus,
tinkamai atliekama želdinių ir žėlinių priežiūra.
4- tinkamai pagal augaviete parinktas atkūrimo būdas, tinkamai
pagal augaviete atkurtos tikslines medžių rūšys, tinkamas tikslinių
medžių rūšių tankis, miško sodmenys atitinka kokybės reikalavimus,
netinkamai atliekama želdinių ir žėlinių priežiūra.
3- tinkamai pagal augaviete parinktas atkūrimo būdas, tinkamai
pagal augaviete atkurtos tikslines medžių rūšys, tinkamas tikslinių
medžių rūšių tankis, miško sodmenys neatitinka kokybės
reikalavimus, netinkamai atliekama želdinių ir žėlinių priežiūra.
2- tinkamai pagal augaviete parinktas atkūrimo būdas, tinkamai
pagal augaviete atkurtos tikslines medžių rūšys, netinkamas tikslinių
medžių rūšių tankis, miško sodmenys neatitinka kokybės
reikalavimus, netinkamai atliekama želdinių ir žėlinių priežiūra.
1- tinkamai pagal augaviete parinktas atkūrimo būdas, netinkamai
pagal augaviete atkurtos tikslines medžių rūšys, netinkamas tikslinių
medžių rūšių tankis, miško sodmenys neatitinka kokybės
reikalavimus, netinkamai atliekama želdinių ir žėlinių priežiūra.
0- kirtavietė neatkurta.

0-5

5.

Miško valdos sanitarinė būklė:
5- nėra kenkėjų pažeistų medžių, nėra ligų pažeistų medžių, nėra
vėjolaužų ir vėjovartų, tinkamai sutvarkytos kirtavietės, tinkamai
laikoma iškirsta mediena.
4- nėra kenkėjų pažeistų medžių, nėra ligų pažeistų medžių, nėra
vėjolaužų ir vėjovartų, tinkamai sutvarkytos kirtavietės, netinkamai
laikoma iškirsta mediena.
3- nėra kenkėjų pažeistų medžių, nėra ligų pažeistų medžių, nėra
vėjolaužų ir vėjovartų, netinkamai sutvarkytos kirtavietės,
netinkamai laikoma iškirsta mediena.
2- nėra kenkėjų pažeistų medžių, nėra ligų pažeistų medžių, yra
vėjolaužų ir vėjovartų, netinkamai sutvarkytos kirtavietės,
netinkamai laikoma iškirsta mediena.
1- nėra kenkėjų pažeistų medžių, yra ligų pažeistų medžių, yra
vėjolaužų ir vėjovartų, netinkamai sutvarkytos kirtavietės,
netinkamai laikoma iškirsta mediena.
0- yra kenkėjų pažeistų medžių, yra ligų pažeistų medžių, yra
vėjolaužų ir vėjovartų, netinkamai sutvarkytos kirtavietės,

0-5

Balai

Eil.
Nr.

Vertinimo kriterijai

Balai

Balai

netinkamai laikoma iškirsta mediena.
6.

Vykdytų darbų tikslingumas miškininkystės požiūriu:
2- atlikti medynų ir krūmynų pertvarkymo (rekonstrukciniai)
kirtimai;
2-atliktas miško įveisimas;
1- atliktas polajinis želdinimas.

0-5

7.

Valdoje tikslingai įrengti miško infrastruktūros įrenginiai:
2- sausinimo sistemos įrengimas perteklinio drėgnumo miškuose;
2- miško kelių įrengimas, priežiūra.
1- rekreaciniuose miškuose (IIB gr.) rekreacinių įrenginių įrengimas.

0-5

8.

Savanoriški aplinkosauginiai įsipareigojimai:
1- neplynieji miško kirtimai vietoje galimų plynųjų miško kirtimų;
1- pamiškių formavimas;
1- ornitochorinių augalų įveisimas;
1- mineralizuotu juostų įrengimas padidinto gaisringumo miškuose;
1- gyvūnų apsauga (aptverti skruzdėlynai, pakabinti inkilai, įrengtos
ėdžios ir kt.).

0-5

9.

Biokuro panaudojimas:
2-miško ugdymo kirtimais pagamintas biokuras;
2- pagrindiniais miško kirtimais iš kirtimo atliekų pagamintas
biokuras;
1- rekonstrukciniais kirtimais pagamintas biokuras.

0-5

10.

Papildomi balai*

0-5
Bendra suma

* Papildomi balai gali būti skiriama už savininko iniciatyvą vykdyti teisės aktams neprieštaraujančias, bet ir
neprivalomas miško valdos pagerinimo priemones . Pvz., miško valdoje atliktos investicijos pasinaudojant ES
parama, daugelį miško darbų savininkas atliko savo jėgomis ir t.t. Už vieną išskirtinį sprendimą skiriamas – 1 balas
(ne daugiau kaip už 5 išskirtinius sprendimus).

Pastabos:..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Komisijos nariai:

............................................
(atstovaujama institucija)
............................................
(atstovaujama institucija)
............................................
(atstovaujama institucija)

......................................
(vardas, pavardė)

.......................
(parašas)

..................................
(vardas, pavardė)

.......................
(parašas)

......................................
(vardas, pavardė)

.......................
(parašas)

Konkurso „Pavyzdingai
tvarkoma privati
miško valda“ nuostatų
priedas Nr. 2

KONKURSO „PAVYZDINGAI TVARKOMA PRIVATI MIŠKO VALDA“ DALYVIO
ANKETA
Privačios miško valdos savininkas .......................................................................................
(vardas, pavardė, gim. metai- arba- juridinio asmens pavadinimas)

Miško savininko registracijos adresas ..............................................................................................
.............................................................................................................................................................
Telefono numeris .............................................................................................................................
Elektrono pašto adresas....................................................................................................................
Bendras nuosavybėje esančio miško plotas ....................................................................................

Papildoma informacija (fiziniam asmeniui):
Savininko išsilavinimas ......................................................................................................................
Profesija, specialybė..
Darbinė veikla

...............................................................................................
.................................................................................................

Papildoma informacija (juridiniam asmeniui):
Įmonės vadovas (vardas, pavardė, išsilavinimas) ..................................................................................
.............................................................................................................................................................
Darbuotojų skaičius (iš jų - miškininkų specialistų)..

..............................................................

.............................................................................................................................................................
Motyvai, skatinantys prižiūrėti mišką .................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Kokius miško darbus atlieka pats miške ............................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

