
MIŠKO SAVININKUI 
Europos Sąjungos parama pagal 

Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 m. programą

 j 156 Eur už vieną ha – kai plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržėse paliekamas papildomas skaičius 
neiškirstų žalių medžių;

 j 62 Eur už vieną ha – kai vykdant sanitarinius kirtimus draudžiama iškirsti visus džiūstančius ar iš-
džiūvusius medžius.

„Natura 2000“ teritorijų plotai, kuriuose nustatyti aukščiau nurodyti apribojimai, yra skelbiami VĮ „Gis-
Centras“ tinklalapyje www.geoportal.lt.

Svarbiausi tinkamumo kriterijai paramai gauti:
 j pareiškėjas privalo deklaruoti miško valdą, esančią „Natura 2000“ teritorijoje;
 j deklaruotas miško plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,5 ha;
 j reikalingas vidinės miškotvarkos projektas arba Valstybinės miškų tarnybos išduota pažyma apie miškų vals-

tybės kadastro duomenis ir (arba) saugomos teritorijos direkcijos pažyma apie esamus veiklos apribojimus.

PARAMA SMULKIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ BENDRADARBIAVIMUI

Galimi paramos gavėjai
Smulkieji miško valdytojai. Paramos paraišką pareiškėjas privalo teikti su partneriais.

Remiama veikla
Paramos inten-

syvumas
Didžiausia paramos suma, Eur

Remiamas smulkių ūkio subjektų bendradar-
biavimas organizuojant bendrus darbo proce-
sus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant 
bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą

60 proc.*
80 tūkst. (vienam projektui) 

2014–2020 m. laikotarpiui 200 tūkst. 
(vienam paramos gavėjui)

*Projekto bendrosioms išlaidoms (atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultaci-
jas, verslo planų dokumentų rengimą, taip pat viešinimo išlaidos) ir einamosioms bendradarbiavimo išlai-
doms paramos intensyvumas yra 100 proc.

Svarbiausi tinkamumo kriterijai paramai gauti:
 j miško valda turi būti ne didesnė kaip 10 ha;
 j parama skiriama projektams, kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip 2 subjektai, užsiimantys ta pačia 

veikla ir siekiantys gauti paramą investicijoms, susijusioms su bendra projekto veikla;
 j pareiškėjas ir jo partneriai pateikia jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.

PARAMA PASINAUDOTI KONSULTAVIMO PASLAUGOMIS

Konsultavimo paslaugų gavėjai
Miško valdytojai Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka atrinkti gauti konsulta-
vimo paslaugas.

Remiama veikla Paramos 
intensyvumas

Didžiausia paramos suma,  
Eur

Konsultavimo paslaugos miškų valdytojams 100 proc. 1500 Eur be PVM                 
(vienam miško valdytojui)

Konsultavimo paslaugų teikimo tvarka
Miško valdytojai galės gauti konsultavimo paslaugas individualiai pagal paslaugų gavėjo pasirinkimą 
(miško valdoje ar biure). Miško valdytojai turės būti konsultuojami šiomis temomis:

 j dėl Paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST) ir Buveinių apsaugai svarbių teritorijų (BAST) direk-
tyvų reikalavimų įgyvendinimo;

 j dėl ekonominės ir aplinkosauginės veiklos miško valdoje.

PAGRINDINIAI BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

 j įregistruoti valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (išskyrus 
savivaldybes ir įmones, kurios nėra privačių miškų valdytojomis);

 j mokėjimai turi būti atliekami tik per bankines institucijas;
 j apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti buvo panaudota parama;
 j nekeisti projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų, vykdyti numatytą veiklą nuo sutar-

ties pasirašymo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;
 j neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto nuo pa-

ramos sutarties pasirašymo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;
 j viešinti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos viešinimo 

taisykles;
 j pareiškėjas per vieną paramos paraiškų teikimo etapą tai pačiai veiklos sričiai gali 

pateikti tik vieną paramos paraišką;
 j parama neteikiama, jei pareiškėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas;
 j parama neteikiama projektams (įskaitant paslaugų teikimą), vykdomiems ne Lietu-

vos Respublikos teritorijoje;
 j pareiškėjas, paramos gavėjas projekto įgyvendinimo laikotarpiu tuo pačiu metu ne-

gali būti kitos investicinės programos priemonės ir (arba) veiklos srities įgyvendini-
mo dalyvis;

 j išlaidos gali būti daromos tik po paraiškos pateikimo (išskyrus išlaidas planavimui, pro-
jektavimui);

 j daugumos projektų įgyvendinimo trukmė 24 mėn.

SVARBU ŽINOTI

Paramos paraiškų tinkamumui įvertinti ir pirmumui gauti paramą nustatyti kiekvienai 
priemonei ir (ar) veiklos sričiai taikomi specifiniai atrankos kriterijai, kurie vertinami ba-
lais. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius  – 30  balų. Jei projektų at-
rankos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 30 balų 
skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Atkreipiame dėmesį, kad labai svarbu, prieš teikiant paraišką paramai gauti, išsamiai susi-
pažinti su priemonės paramos teikimo schema, tinkamumo kriterijais ir reikalavimais para-
mai gauti bei su įsipareigojimais, kuriuos turėsite vykdyti gavę paramą.

Paramos paraiškų surinkimo terminai ir priemonių įgyvendinimo taisyklės skelbiamos 
interneto svetainėse: www.zum.lt ir www.nma.lt.

Paramos paraiškas priima iš pareiškėjų ir registruoja Nacionalinės mokėjimo agentūros 
prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento 
teritoriniai paramos administravimo skyriai adresais, nurodytais interneto svetainėje 
www.nma.lt. 

PRIEMONĖ „INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ 
GYVYBINGUMO GERINIMĄ“ 

 j veiklos sritis „Miško veisimas“
 j veiklos sritis „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“
 j veiklos sritis „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų 

atsparumas ir aplinkosauginė vertė“
 j veiklos sritis „Investicijos į miškininkystės technologijas“

PRIEMONĖ „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ 

 j veiklos sritis „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“

PRIEMONĖ „SU „NATURA 2000“ IR VANDENS PAGRINDŲ 
DIREKTYVA SUSIJUSIOS IŠMOKOS“

 j Parama „Natura 2000“ miškuose

PRIEMONĖ „BENDRADARBIAVIMAS“

 j veiklos sritis „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“

PRIEMONĖ „KONSULTAVIMO PASLAUGOS, ŪKIO VALDYMO 
IR ŪKININKŲ PAVADAVIMO PASLAUGOS“ 

 j veiklos sritis „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“



MIŠKO VEISIMAS
Galimi paramos gavėjai
Juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama 
apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise, ir savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.

Remiama veikla Paramos 
intensyvumas

Didžiausia 
paramos suma, 

Eur
Miško veisimas (vienkartinė kompensacinė išmoka)* nuo 
988 Eur/ha iki 3140 Eur/ha

Parama skiriama 
pagal želdinių 
rūšinę sudėtį ir 

nustatytus atskirų 
medžių rūšių 
įkainius 1 ha

Per 3 fiskalinių 
metų laikotarpį 

200 tūkst. (vienai 
įmonei)

Pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais ekstremaliojo 
įvykio pažeisto miško atsodinimas
Įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama 
kasmetinė kompensacinė išmoka)* nuo 123 Eur/ha iki 363 Eur/ha

*Vienkartinė miško įveisimo, taip pat kasmetinės priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos apskaičiuojamos 
kiekvienam projektui atskirai, pagal želdinių rūšinę sudėtį ir nustatytus atskirų medžių rūšių įkainius.

Svarbiausi tinkamumo kriterijai paramai gauti:
 j veisiamo miško plotas ne mažesnis kaip 0,5 ha, išskyrus plotus, besiribojančius su mišku;
 j leidimas įveisti mišką ne miško žemėje;
 j Miško želdinimo ir žėlimo projektas;
 j miško želdinių rūšinėje sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 10 proc. lapuočių medžių rūšių, bet ne 

daugiau kaip 60 proc. ąžuolų ir (arba) 40 proc. liepų.

Miško įveisimo terminas
Pareiškėjai, kurių paramos paraiškos patvirtintos paramai gauti, privalo mišką įveisti per tris artimiau-
sius miško želdinimo sezonus (rudens sezoną iki einamųjų metų lapkričio 1  d., pavasario sezoną iki 
einamųjų metų liepos 1 d.) nuo paramos paraiškos pateikimo dienos.

MIŠKAMS PADARYTOS ŽALOS PREVENCIJA IR ATLYGINIMAS
Galimi paramos gavėjai
Privačių miškų savininkai ir valstybinių miškų valdytojai.

Remiama veikla (veiklos sritys) Paramos 
intensyvumas

Didžiausia paramos 
suma, Eur

Stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas (parama skiriama, mo-
kant vienkartinę miško atkūrimo išmoką, apskaičiuojamą kiekvienam 
miško želdinimo ir žėlimo projektui atskirai, priklausomai nuo atkuria-
mų želdinių rūšinės sudėties, nuo 1411 Eur/ha  iki 3657 Eur/ha). Miškų 
priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas

– 

200 tūkst.  
(vienam projektui) 

2014–2020 m. 
laikotarpiui 

400 tūkst. (vienam 
paramos gavėjui)Miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas 70 proc.

Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be PVM.

Svarbiausi tinkamumo kriterijai paramai gauti:
 j parama pažeistam miškui atkurti suteikiama su sąlyga, kad pažeistas ne mažesnis nei 0,5 ha miško plo-

tas, kuriame pažeista daugiau kaip 20 proc. medžių, ir pateikiamas Miško želdinimo ir žėlimo projektas; 
 j parama pažeistiems miškams atkurti teikiama tik už tuos plotus, kuriuose pažeidimas užregistruo-

tas Valstybinėje miškų tarnyboje po 2015  m. sausio 1  d., bet ne anksčiau kaip prieš 2  metus iki 
paramos paraiškos pateikimo;

 j parama prevencinėms priešgaisrinėms priemonėms skiriama miško teritorijoms priskirtoms dide-
lės ar vidutinės gaisrų rizikos grupėms ir pateikus vidinės miškotvarkos projektą, kuriame suprojek-
tuotos šios priemonės.

INVESTICIJOS, KURIOMIS DIDINAMAS MIŠKŲ EKOSISTEMŲ ATSPARUMAS 
IR APLINKOSAUGINĖ VERTĖ 

Galimi paramos gavėjai
Privačių miškų savininkai ir valstybinių miškų valdytojai.

Remiama veikla (veiklos sritys) Paramos 
intensyvumas

Didžiausia 
paramos 

suma, Eur
Viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimas ir 
atnaujinimas

90 proc.

50 tūkst. (vie-
nam projektui)

2014–2020 m. 
laikotarpiui 

200 tūkst. (vie-
nam paramos 

gavėjui)

Pamiškių formavimas
Miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių 
buveinių atkūrimas arba būdingos miško struktūros palaikymas
Nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne 
yra vyraujančios) pertvarkymas (rekonstrukcija) į vietinių medžių rūšių 
medynus
Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų rengimas 
(kaip savarankiška investicija)
Vienkartinis jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas (parama skiria-
ma, mokant vienkartinę nustatyto dydžio kompensacinę išmoką už planuo-
jamą išugdyti jaunuolyno hektarą – 197 Eur. Jaunuolynų ugdymo projekto 
įgyvendinimo trukmė 12 mėn.)

197 Eur/ha

Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be PVM.
Svarbiausi tinkamumo kriterijai paramai gauti:

 j viešojo naudojimo rekreacinės paskirties miško infrastruktūros objektų įrengimas ir atnaujinimas 
remiamas tik IIB (rekreaciniuose) miškų grupės miškuose;

 j jaunuolynų ugdymas turi būti suprojektuotas vidinės miškotvarkos projekte arba pateikiama miški-
ninko specialisto išvada dėl jaunuolynų ugdymo kirtimų reikalingumo.

INVESTICIJOS Į MIŠKININKYSTĖS TECHNOLOGIJAS

Galimi paramos gavėjai
Privačių miškų savininkai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės.

Remiama veikla (veiklos sritys) Paramos 
intensyvumas

Didžiausia paramos 
suma, Eur

Miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios 
medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, 
paslaugų miškų sektoriuje teikimas

50 proc.
50 tūkst.  

(vienam projektui)

2014–2020 m. 
laikotarpiui 200 tūkst. 

(vienam paramos 
gavėjui)

Minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų 
pertvarkymas

65 proc.
Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų 
rengimas ar tikslinimas (kaip savarankiška investicija)

Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be PVM.

Svarbiausi tinkamumo kriterijai paramai gauti:
 j parama miškų ūkio modernizavimui skiriama su sąlyga, kad pareiškėjai (išskyrus savivaldybes) už-

siima miškų ūkio veikla ne trumpiau kaip vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo ir iš šios 
veiklos gauna ne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio subjekto veiklos pajamų;

 j investicijos, susijusios su medienos perdirbimu, galimos tik iki pramoninio perdirbimo (mobilios 
lentpjūvės, mobili medienos smulkinimo ar skaldymo įranga); 

 j jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas remiamas tik IV (ūkinių) miškų grupės miškuose ir tik pertvar-
kant baltalksnio, drebulės, gluosnio, blindės medynus ir krūmynus bei pateikus Miško želdinimo ir 
žėlimo projektą.

PARAMA MIŠKŲ INFRASTRUKTŪRAI GERINTI

Galimi paramos gavėjai
Miško valdytojai (fiziniai ar juridiniai asmenys), miško valdytojų grupės. 
Paramos paraiškas pareiškėjai gali teikti su partneriais.

Remiama veikla (veiklos sritis) Paramos in-
tensyvumas Didžiausia paramos suma, Eur

Miško kelių su žvyro danga ir kitų su miško 
keliais susijusių įrenginių (statinių) įrengimas ir 
(ar) rekonstrukcija

80 proc.

200 tūkst. (vienam projektui) 

2014–2020 m. laikotarpiui 400 tūkst. 
(vienam paramos gavėjui)

Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be PVM.

Svarbiausi tinkamumo kriterijai paramai gauti:
 j kai projektas vykdomas kartu su partneriais, turi būti pateikta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis;
 j numatomi įrengti ar rekonstruoti miško keliai ir susiję įrenginiai turi būti suprojektuoti vidinės 

miškotvarkos projekte ir turi būti parengtas bendras visam projektui infrastruktūros techninis 
projektas.

PARAMA „NATURA 2000“ MIŠKUOSE
Galimi paramos gavėjai
Privačių miškų valdytojai, privačių miškų valdytojų asociacijos, kurių valda arba jos dalis yra „Natura 
2000“ vietovėje arba už jos ribų esančioje gamtiniu požiūriu vertingoje teritorijoje. 

Remiama veikla (veiklos sritis) Paramos intensyvumas Didžiausia paramos 
suma, Eur

„Parama „Natura 2000“ miškuose“ Parama skiriama kasmet už vieną 
miško hektarą 272 Eur/ha

Ūkinės veiklos apribojimai
Parama pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ miškuose“ skiriama kasmet už kiekvieną miško hekta-
rą ir mokamos 4 išmokų kategorijos atsižvelgiant į saugomas vertybes ir taikomus apribojimus:

 j 272 Eur už vieną ha (pirminiu ne ilgesniu kaip 5 metų laikotarpiu) – kai uždrausta vykdyti pagrin-
dinius miško kirtimus (įskaitant, kai draudžiami pagrindiniai kirtimai EB svarbos paukščių veisimosi 
vietose ir kai pagrindiniai kirtimai atidėti vėlesniam laikui) arba leidžiami nedidelio intensyvumo at-
rankiniai kirtimai (leidžiant iškirsti ne daugiau kaip 10 proc. medyno tūrio per 10 metų), pasibaigus 
pirminiam 5 metų laikotarpiui mokama 200 Eur už vieną ha; 

 j 155  Eur už vieną ha  – kompleksinio apribojimo atveju, kai draudžiami ugdomieji miško kirtimai 
ir brandžių medžių iškirtimas, bei draudžiami ar apriboti sanitariniai kirtimai, paliekant tam tikrą 
džiūstančių medžių ar sausuolių skaičių 1 ha;


