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DĖL BENDROS MIŠKO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR TAISYMO TVARKOS APRAŠO
PAKEITIMŲ
Lietuvos miško savininkų asociacija (LMSA) apsvarstė Vyriausybės nutarimo „Dėl Bendros miško
kelių priežiūros ir taisymo visų nuosavybės formų miškuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
projektą.
1. Siūlome Tvarkoje numatyti, kad būtų vieningai apskaitomos ir naudojamos urėdijoms
skiriamos lėšos bendrai miško kelių priežiūrai ir taisymui tiek iš valstybės biudžeto Bendrųjų miškų
ūkio reikmių finansavimo programos, tiek ir iš Kelių priežiūros ir plėtros programos.
2. Būtina numatyti, kad miškų plotuose esantys vietiniai bendro naudojimo miško keliai yra
priskirti urėdijoms.
3. Numatyti, kad būtų atidaryti mažieji karjerai, kurie būtų naudojami vietinių bendro
naudojimo miško kelių remontui. Jei nėra tinkamo grunto, turėtų būti kaupiamas atvežtinis žvyras,
kurį norintys kelią remontuoti miškų savininkai ir valdytojai galėtų gauti nemokamai.
4. Numatyti tvarką ir atvejus, kaip galima būtų kompensuoti (aiškiai fiksuotais įkainiais ir tvarka)
privatiems miško savininkams ar valdytojams už nuosavomis lėšomis atliktą bendro naudojimo
vietinio miško kelio priežiūrą ir taisymą. Juk daug miško kelių reikalauja remonto, ne visur urėdijos
galės/spės iš karto.
5. Kad racionaliau būtų naudojamos kelių priežiūrai skiriamos lėšos:
- įpareigoti urėdijas kelius tvarkyti naudojant pirmiausiai urėdijos veiklos teritorijoje esančius žvyro
ir smėlio išteklius (karjerus)
- Siekiant, kad samatos nebūtų dirbtinai didinamos, miško kelio ruožo priežiūros ir taisymo įkainius
paskaičiuoti įvertinant per paskutiniuosius 5 metus urėdijų faktines išlaidas analogiškiems
darbams.
- diferencijuoti įkainius miško kelių priežiūrai, taisymui ir pilnam miško kelių atkūrimui (pvz.:
1000EUR/km- taisymui ir 5000EUR/km –atkūrimui)
- siekiant apriboti galimybes korupcijos apraiškoms, nustatyti, kad urėdijos samdytų subrangovus tik
viešų konkursų būdu vykdydamos bendrą miško kelių priežiūrą ir taisymą visų nuosavybės
formų miškuose.
6. Skirti mažiausiai 35% lėšų iš Bendrųjų reikmių programos kelių priežiūrai ir taisymui,
tikslinant Tvarkos 8 punktą:
“8. Metinė bendrai miško kelių priežiūrai ir taisymui iš Bendrųjų reikmių programos skiriamų
lėšų suma turi sudaryti mažiausiai 10 35 procentų per paskutinius praėjusius kalendorinius
metus miško valdytojų sumokėtų privalomųjų 5 procentų atskaitymų į valstybės biudžetą iš
pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką sumos. “
7. Tvarkoje tikslinga aptarti taisykles, reglamentuojančias kada ir kuriam laikui urėdijos gali
uždaryti kelius ar apriboti eismą (tiek remontuojamuose keliuose, tiek ir jų ekspluatacijos metu).

8. Siūlome tikslinti tinkamas finansuoti išlaidas:
- įtraukti miško kelio be žvyro dangos profiliavimą, tuo tikslu tikslinant Tvarkos 10.3 punktą: „miško
kelio su žvyro danga profiliavimas“.
- Tvarkos 10.4 punktą: kiti miško kelio priežiūros (kelio griovių, nuovažų, pralaidų, apsisukimo
aikštelių įrengimui ir pan.) ir miško kelio statinių priežiūros darbai
9. Į prioritetinius atrankos kriterijus nustatant miško kelius ar jų atkarpas, kuriuose būtina atlikti
priežiūros ir taisymo darbus einamaisiais kalendoriniais metais, siūlome įtraukti 15.1
punkte: „miško keliui, einančiam per didesnes gamybos apimtis turinčius miškus,
ypač- keliams, patiriantiems didžiausias apkrovas transportuojant medieną „.
Taipogi „miško keliui, esančiam vieninteliu privažiavimo keliu iki gyvetojų namų „
10. Papildyti 18 punktą:
Pagal Komisijos sudarytą miško kelių sąrašą miškų urėdija organizuoja viešus konkursus arba pati
vykdo sąraše įvardintus miško kelių priežiūros ir taisymo darbus, teikdama viešas
ataskaitas apie padarytus darbus ir jų kainas.
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