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Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 26, 60, 62,
621, 64, 1895, 224, 242, 244, 320 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
(LMSA pastabos ir siūlymai- viso 5 puslapiai.)
Lietuvos miško savininkų asociacija (LMSA) apsvarstėme 2013-12-11 gautą LR Lietuvos
Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – Kodekso) 26, 60, 62, 621, 64, 1895,
224, 242, 244, 320 straipsnių pakeitimo projektą.

BENDROSIOS PASTABOS:
1) Pilnai palaikome projektą inicijavusio Aplinkos ministro V.Mazuronio ryžtą sugriežtinti
atsakomybę už trečiųjų asmenų vykdomas medienos vagystes ar neteisėtus kirtimus visuose
miškuose, atitinkamus pakeitimus įtvirtinant ir tuo tikslu Lietuvos Respublikos administracinių
teisės pažeidimų kodekse. Už piktavalių pasikėsinimus į svetimą nuosavybę, kai vagiama iš
miškų savininkų (tiek privačių, tiek valstybės), turi būti griežtai ir neišvengiamai baudžiama.
2) Tačiau atkreipiame dėmesį į būtinybę atskirti sankcijas už piktavalių svetimuose miškuose
daromus nusikaltimus nuo miškų savininkų netyčinių prasižengimų tvarkant nuosavus miškus. Turi
būti išlaikytas teisinio proporcingumo principas, kuris yra neatsiejama teisinės valstybės principo
dalis. Proporcingumo principas reikalauja, kad tam tikros veiklos, teisių ir pan. ribojimas būtų
taikomas tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiamai būtina demokratinėje visuomenėje ir siekiama
apsaugoti konstituciškai pagrįstus tikslus. Atkreiptinas dėmesys, kad įstatymo projekto ekonominis
įvertinimas nebuvo atliktas, todėl negalima įvertinti, ar įstatymo nuostatos yra būtinos
demokratinėje visuomenėje, proporcingos siekiamam tikslui ir ar jos atitinka Konstitucijos 46
straipsnio 3 dalį (valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei).
Jei siūlomu įstatymo projektu bus drastiškai (dešimteriopai) ir nediferencijuojant padidintos jau ir
dabar ženklios baudos už veiklos pažeidimus miškų ūkyje, atsiras prielaidos neproporcingai
pažeidimo pobūdžiui bausti savo valdose besidarbuojančius miškų savininkus lygiai taip pat, kaip
ir į svetimą nuosavybę pasikėsinusius nusikaltėlius.
Būtina vengti tokios situacijos, kuomet legaliai veikdamas miško savininkas, per nežinojimą ar
neapsižiūrėjimą nukirtęs savo valdoje medį be išankstinio pranešimo, būtų baudžiamas kaip miško
vagis, pavogęs tokį pat medį iš jam nepriklausančio valstybinio ar privataus miško
3) Yra būtina atskirti (ir, vadovaujantis teisinio aiškumo principu, aiškiai apibrėžti) miško pažaidą
nuo vagystės, pateikti apibrėžimus kas yra medžio ar krūmo sunaikinimas, sužalojimas, ką iš viso
laikyti krūmo sunaikinimu ar sužalojimu- juk trako kirtimas niekur nereglamentuotas ir tai negali
būti laikoma nusižengimu. Reikėtų atskirti vogimą nuo nukrypimų laikantis visokių miško
naudojimo reglamentavimų ir aiškiau diferencijuoti nuobaudas. Kuo sunkesnes pasekmes gali
sukelti pažeidimas, tuo didesnės turi būti nuobaudos. Už neesminius pažeidimus - įspėjimas. O pas
mus už bet ką, kas neatitinka kokio nors reikalavimo, pavyzdžiui, Biržių atrėžimo ir įvertinimo
taisyklių, bauda.
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Prasilenkia su teisinio proporcingumo principu ir tai, kad siūlomu įstatymo projektu savininkui
padarius bet kokį prasižengimą tai būtų traktuojama kaip neteisėta, nelegali veikla ir kad tokiu
atveju yra neteisėta nuosavame miške paruošta mediena, kuri bus privalomai konfiskuojama kartu
su darbo įrankiais (!!!). Susidaro įspūdis, kad eilėje atvejų projekto rengėjai pamiršta, jog ATPK
principai leidžia bausti tik už tiksliai nustatytą pažeidimą, kurį privalo įrodyti baudžiantysis.
4) Dar daugiau, vertinant antikorupciniu požiūriu, siūlomus ATPK pakeitimus įgyvendinus, tai gali
sudaryti sąlygas korupcijos augimui, kuomet turintys teisę kontroliuoti ir bausti pareigūnai turi
galimybę selektyviai rinktis, ką ir kiek daug bausti. Aplinkos ministro sprendimu visi valstybinai
miškų pareigūnai (įskaitant urėdijų darbuotojus) gali tikrinti ir bausti privačių miškų savininkus ir
visos baudžiamosios kontrolės pastangos nukreipiamos būtent į privatų miškų ūkį, veiklą
valstybiniuose miškuose paliekant mažiau intensyviai kontrolei arba - savikontrolei. Baudų
didinimas, kartu su užmojais neproporcingai padidinti mokesčius, veda prie nelygiaverčių
konkurencinių sąlygų rinkoje ir būtų pateisinama tik tuo atveju, jei kas nors siektų kuo labiau
atgrasyti privačių miškų valdytojus nuo gamybinės veiklos (kitaip tariant-„Kad jie bijotų net į
mišką įeiti!“)
5) Dėl įstatymo projekto rengimą paskatinusių priežasčių. Šalyje privačių miškų naudojimo ir
atkūrimo pažaidų yra nedaug. Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, per
pastarąjį dešimtmetį šalies miškuose neteisėtų kirtimų atvejų sumažėjo daugiau kaip penkis kartus.
Tai patvirtina ir „Aiškinamojo rašto” skaičiai: šalyje kasmet laiku neatkuriami 3 proc. kirtaviečių;
dėl miško dauginamosios medžiagos nuostatų nesilaikymo per praėjusius metus nubausti 2
asmenys. Pagal VMT (2013-10-23) per 2013 m. 3 ketvirčius 1000 ha privačių miškų vidutiniškai
teko 5,9 m³ neteisėtų kirtimų. Tad, įrodinėjimai, kad reikia didinti baudas privačiuose miškuose,
neįtikinami. Juk dėl vis dar pasitaikančių pavienių, kad ir grubių pažeidimų, nėra tikslinga
drastiškai griežtinti bei dar smulkmeniškiau reglamentuoti ūkinės veiklos kontrolę visiems be
išimties įstatymų ir dabar besilaikantiems. Gal reikėtų mažinti įvairius perteklinius ribojimus, tarp
jų ir privačioje nuosavybėje esančio miško paskirties keitimo, statybų bei kt. Tada reikėtų mažiau
kontrolės ir baudų.

SPECIFINĖS PASTABOS. Atsižvelgiant į aukščiau pateikiamą informaciją siūlome (siūlymai
pažymėti markeriu):
6) Siūlome patikslinti 1 straipsnį. ATPK 26 straipsnio 1 dalies pakeitimas, kad būtų aiškiai atskirta
pažaida nuo turto vagystės, sekančiai:
„Daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis
objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, konfiskavimas
yra priverstinis neatlygintinas šio daikto ir šių pajamų pavertimas valstybės nuosavybe. Konfiskuota
gali būti ...[...]... 1546 straipsnio antrojoje dalyje, 158 straipsnio antrojoje dalyje, 1632, 173, 18818
straipsniuose, 1895 straipsnio pirmojoje ir trečiojoje dalyse (vagystės ar kitokio neteisėto turto
pasisavinimo atveju), 2091 straipsnio antrojoje dalyje, 2092 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir
trečiojoje dalyse, 2093 straipsnyje, 2094 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 2096, 210, 21410,
21427 straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų bylose.“
Miško, medienos, bei įrankių ir technikos konfiskavimas negali būti skiriamas miško
valdytojams, kai pažeidimas nustatomas jų teisėtai naudojamo ir valdomo turto atžvilgiu.
Paaiškinimas: Pakeitimai numatyta, kad privataus miško valdytojas už savo miške netiksliai apskaitytą
medieną ar gabenant medieną, tačiau pamiršus su savimi pasiimti nuosavybės dokumentų (nors visa kita- vykdoma
tinkamai ir teisėtai), bus besąlygiškai ir neproporcingai atliktam pažeidimui nubaustas ne vien tik pinigine bauda,
tačiau ir medienos bei įrankių ir technikos konfiskacija. Be to, miško valda šiuo atveju gali būti priskiriama „Daiktui,
kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo tiesioginis objektas“ – ar tai reiškia, kad už netikslią paties
savininko savo miške atliktą medienos apskaitą, kai pažeidžiamos medienos apskaitos taisyklės , gali būti
konfiskuojama valstybės naudai net miško valda?? Kažkoks absurdas gaunasi.
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7). Siūlome išbraukti projekto 2 straipsnyje siūlomų ATPK 60 straipsnio papildymų antra dalimi ir
jį išdėstyti taip:
,,60 straipsnis. Neteisėtas miškų miško žemės naudojimas
Neteisėtas pastatų statymas miško žemės sklypuose – užtraukia baudą piliečiams nuo
dešimties tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo penkiolikos tūkstančių iki
dvidešimt penkių tūkstančių litų.
Neteisėtas miško žemės sklypų naudojimas kitai šio straipsnio pirmojoje dalyje
nenurodytai ne miškų ūkio veiklai – užtraukia baudą piliečiams nuo penkių tūkstančių iki
dešimties tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo dešimties tūkstančių iki penkiolikos tūkstančių
litų.“
8). Siūlome tikslinti projekto 3 straipsnį, keičiantį ATPK 62 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„62 straipsnis. Savavališkas medžių ir krūmų kirtimas, naikinimas arba žalojimas
nukirtimas, naikinimas ar sužalojimas, nebeleidžiantis jiems augti miško žemėje
Savavališkas medžių ir krūmų kirtimas, naikinimas arba žalojimas nukirtimas,
naikinimas ar sužalojimas, nebeleidžiantis jiems augti miško žemėje užtraukia baudą
piliečiams proporcingai už kiekvieną iškirstą, sunaikintą ar sužalotą 1 kietmetrį medžių ar
krūmų po du šimtus litų.
Kai vagystės ar kitokio neteisėto turto pasisavinimo atveju iškertama, sunaikinama ar
sužalojama 10 kietmetrių ir daugiau medžių ar krūmų, taikomas pažeidimo padarymo
įrankių ir priemonių konfiskavimas.
Pakartotinė veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šiame
straipsnyje numatytą pažeidimą, užtraukia baudą piliečiams proporcingai už kiekvieną
iškirstą, sunaikintą ar sužalotą 1 kietmetrį medžių ar krūmų po keturis šimtus litų su
pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu.
Kai veika padaroma vagystės ar kitokio neteisėto turto pasisavinimo atvejumiško
valdytojo, visais atvejais taikomas iškirstos medienos arba pajamų iš šios veikos gražinimas
teisėtam savininkui arba, tokio nenustačius, konfiskavimas valstybės naudai.
Paaiškinimas: Iškirstos medienos arba pajamų iš šios veikos konfiskavimas valstybės naudai vagystės
ar kitokio neteisėto turto pasisavinimo atveju turėtų būti taikomas tik tada, kai neįmanoma nustatyti teisėto turto
savininko Pagal projektų rengėjų formuluotę bet koks medžio nubrozdinimas bus baudžiamas. Todėl turėtų būti kaip ir
atlyginimo už žalą savininkams: "nukirtimas ar sužalojimas,nebeleidžiantis jiems augti: ".
Būtinas paaiškinimas, kad žala aplinkai nelaikomi pažeidimai, padaryti pažeidžiant tik LEIDIMŲ
KIRSTI MIŠKĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO nustatytą tvarką. Pavyzdžiui, nukertami brandūs medžiai savame
miške atitinkama tvarka neįforminus leidimo (nepateikus pranešimo), tačiau tų medžių kirtimas galimas, jei leidimas
būtų įformintas.
Dėl miško paklotės žalojimo taip pat reikia paaiškinimo. Yra atvejų, kuomet mokama 700 Lt bauda už
tai, kad sandėliuojant medieną šalia kelio sugadinta paklotė. Todėl turėtų būti paaiškinta, kad nuo žalos atleidžiama, kai
paklotė sužalojama vykdant įprastinę miško ūkio veiklą (dirvos ruošimas, medienos traukimas sanitariniuose
kirtimuose, medienos sandėliavimas ir kt.) arba statant automobilį šalia miško kelio (kad kitos transporto priemonės
galėtų pravažiuoti).

9). Siūlome tikslinti projekto 5 straipsnį, numatantį ATPK 64 straipsnio pakeitimus ir jį
išdėstyti taip:
,,64 straipsnis. Miško išteklių naudojimo ir jų atkūrimo pažeidimas
[...]
Miško dauginamosios medžiagos nuostatų reikalavimų pažeidimas – užtraukia piliečiams
įspėjimą arba baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų ir
pareigūnams – baudą nuo penkių šimtų iki tūkstančio litų.
Miškų neatkūrimas per Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nustatytus terminus –užtraukia
baudą proporcingai už kiekvieną neatkurtą miško hektarą piliečiams po tris tūkstančius po vieną
tūkstantį litų ir pareigūnams – po tris tūkstančius penkis šimtus litų.
Ta pati veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje
dalyje numatytą pažeidimą, – užtraukia baudą proporcingai už kiekvieną neatkurtą miško hektarą
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piliečiams po keturis tūkstančius vieną tūkstantį penkis šimtus litų ir pareigūnams – po penkis
tūkstančius litų.
Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimų pažeidimas – užtraukia baudą piliečiams
nuo trijų šešių šimtų iki keturių aštuonių šimtų litų ir pareigūnams – nuo aštuonių šimtų iki vieno
tūkstančio litų.
Ta pati veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio penktojoje
dalyje numatytą pažeidimą, – užtraukia baudą piliečiams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio
penkių šimtų iki septynių šimtų litų ir pareigūnams – nuo šimtų vieno tūkstančio iki vieno
tūkstančio dviejų šimtų litų“.
Paaiškinimas: Siūlome palikt šiuo metu ATPK galiojančius nuobaudų dydžius piliečiams. Pakeitimais
šiame straipsnyje siūlomos baudos ryškiai per didelės, neproporcingos pažeidimui. Tai ves prie akivaizdaus pakišų
skatinimo mechanizmo įsigalėjimo, korupcijos. Žmogus gali mokėti baudą, kai jaučiasi kažką padaręs ne taip. Tačiau
dabar siūlomos baudos yra tiesioginė prielaida piliečių reketavimui. Ką reiškia mokėti baudą už tai, kad prigijo per
mažas kiekis sodinukų (pagal taisykles miškas neatkurtas) ir sumokėti sumą, didesnę už miško įveisimo kainą? Aišku
kad bus duodamas kyšis, kad būtų leista papildyti žuvusius sodinukus. Jei siekiama tokiu būdu padidinti miškų
pareigūnų realias pajamas, tai priemonė bus veiksminga.
Projekto rengėjai kažkodėl pamiršo, kad Miškų įstatyme jau yra numatyta, jog miško valdytojui per
nustatytus terminus neatkūrus miško, to imasi valstybė ir išstato už atliktus darbus sąskaitą. Tokios prevencinės
priemonės pilnai pakanka, tik ja reikia naudotis.
Projekto rengėjų pateikiami argumentai baudų už miškų atkūrimo ir miško dauginamosios medžiagos
nuostatų pažeidimus didinimui nėra pakankami. Dabar numatoma už tai, kad miško savininkas mišką atkurs
savaiminukais, galės būti nubaustas 800 Lt bauda. Pavyzdžiui, kuomet trūksta sodmenų pagal rajonavimą (jeigu nori
pasodinti vadovaujantis visais taisyklių reikalavimais) grėsmė nesutilpti į miškų įveisimo/atkūrimo terminus yra
didelė. O projekte teikiamais pakeitimais paliekama terpė inspektuojančiam pareigūnui laisvai interpretuoti sodinukų
kokybę ( tas daigas geras, ar negeras, ir galbūt teigti, kad atsodinta blogai). Be to, jeigu miško atkūrimo/įveisimo
projekte yra suprojektuota veisti juodalksnį, o auga beržas ( nes žmogui labiau patiko beržas), bet tai neatitinka
želdinimo projekto, nors želdinimo taisyklės leidžia augti beržui, tuomet inspektuojantis pareigūnas sprendžia:
užskaityti prigijimą ar ne. Kas galėtų paneigti, kad taip sudaroma niša korupcijai (gali rinktis 1000lt inspektoriui ar
3000 lt valstybei?) Taps norma susimokėti kokius 50-100 Lt už tai, kad nemokėti neprotingai daugiau.

10). Siūlome tikslinti projekto 6 straipsnyje keičiamo ATPK 1895 straipsnio trečią dalį ir ją
išdėstyti taip:
„1895 straipsnis. Medienos apskaitos reikalavimų pažeidimas.
Apvaliosios medienos apskaitos medieną ir medienos gaminius gaminančiose įmonėse
tvarkos pažeidimas – užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų su medienos
konfiskavimu ar be konfiskavimo.
[...]
Apvaliosios medienos gabenimas ir priėmimas į lentpjūves ir kitas jos apdorojimo ar
pardavimo vietas be jos įsigijimo dokumentų vagystės ar kitokio neteisėto medienos
pasisavinimo atveju – užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki penkių tūkstančių litų su
medienos konfiskavimu.
Paaiškinimas: apvaliosios medienos vidaus apskaitos tvarką nusistato pati įmonė vadovaudamasi
Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) rekomendacijomis. Nėra įstatymo, nurodančio kad privaloma laikytis miškų
urėdijose nustatytos tvarkos, tai tik rekomendacinio pobūdžio.
Reiktų vengti situacijos, kad medienos transportavimo paslaugas teikiančios bendrovės miškovežio vairuotojas, kad
įrodyti gabenamos medienos teisėtumą, bus verčiamas su savimi vežiotis nemažą dalį savininko ar įmonės buhalterinių
dokumentų: įsigijimo dokumentai – PVM, Leidimas kirtimui, pirkimo-pardavimo sutartis, nuosavybės dokumentai
(arba tvirtintos kopijos notaro, arba negalioja?) ir t.t. Juk derėtų transportavimo metu, kad pakaktų Gabenimo
važtaraščio ir leidimo miškui kirsti kopijos, o visi kiti dokumentai būtų apskaitomi įmonės buhalterijoje ir , jeigu
reikia, pareigūnams būtų išsiunčiamas nuorašas pagal pareikalavimą.

11). Papildomi LMSA pasiūlymai ATPK 61 str. tikslinimui, liečiantys miškotvarkos projektų
rengimą ir biržių atrėžimą
Paaiškinimas: Nors šiuo metu dauguma VMT pareigūnų yra gana geranoriški miškininkų specialistų,
dirbančių privačiuose miškuose, atžvilgiu ir neskiria baudų už kiekvieną nieką, atmintyje dar labai gyvi laikai, kai
būtent taip būdavo elgiamasi. Be to, nėra garantijos, kad laikai nepasikeis. Be to, labai gerai prisimenam VMT
vyriausiųjų pareigūnų demonstratyvų pasipiktinimą po to, kai po škvalo Dzūkijoje LMSA prašė "nebausti ar nestipriai
bausti" pažeidėjus - vėluojančius susitvarkyti miškus savininkus. Tuomet mums (LMSA) buvo kategoriškai pareikšta,
kad "pareigūnas negali nebausti už pažeidimą, jei tai numatyta ATPK". Šiuo metu bausti galima už bet ką, kas nors kiek
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neatitinka pvz. Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklėse nurodytų reikalavimų. Pvz., viena biržės linija bus per ilga, o
kita - per trumpa. Dvi klaidos, kurių pasekoje biržės plotas nepakinta, o gal netgi sumažėja, tačiau bauda - būtina.
Lygiai taip pat su miškotvarkos projektais. Šiuo metu gali būti baudžiama už neteisingą rūšinę sudėtį, nei jei tai bet
kuriuo atveju nelemtų jokios ūkinės priemonės. O pvz. už sąmoningą tūrio mažinimą miškotvarkos projekte, kas iš
esmės yra miško savininko apgaudinėjimas, nenumatyta jokia atsakomybė. Manytume, kad turėtų būti baudžiama tik už
tas klaidas, kurios padaromos tyčia ir kurios lemia neteisėtą miško kirtimą - projektavimą ar didesnio nei leidžiamą
ploto atrėžimą.
Beje, o ar kitų sričių specialistai, pvz. architektai ar žemėtvarkininkai - baudžiami už jų padarytas
klaidas projektavimo darbuose. Ne - tiesiog projektai nederinami...

Tuo remiantis, siūlome papildomus pakeitimus ATPK 61 str. ir juos išdėstyti taip:
61 Straipsnis. Miškotvarkos projektų sudarymo ir tvirtinimo, miško naudojimo,
medienos gabenimo reikalavimų, apvaliosios medienos matavimo, apskaitos ir ženklinimo
tvarkos pažeidimas
Netinkamas ūkinių priemonių projektavimas, kai dėl to pateiktas derinti vidinės miškotvarkos
projektas įvertinamas neigiamai, ir (arba) neteisingas miškų amžiaus bei rūšinės sudėties nustatymas
sudarant miškotvarkos projektus užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų ir
pareigūnams – nuo keturių šimtų iki šešių šimtų litų.
Paaiškinimas: Siūlome išbraukti šią nuostatą, nes ji sudaro prielaidas pareigūnams bausti už visiškai
nereikšmingas klaidas ar netikslumus, neturinčius jokios įtakos nei ūkininkavimui, nei kirtimams, nei pačiam miškui,
kaip pvz. pusamžio medyno amžiaus neteisingas nustatymas, rūšinės sudėties koeficientų neteisingas nustatymas.
Miškotvarkos projekto esmė – ūkinių priemonių projektavimas.

[...]
Biržių atrėžimas pažeidžiant biržių atrėžimo nustatytą tvarką, lemiantis neteisėtą didesnio nei
0,1 ha miško ploto atrėžimą kirtimams, ir medžių atrinkimas bei ženklinimas kirtimui pažeidžiant biržių
atrėžimo, pagrindinių, ugdymo ir sanitarinių kirtimų, privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nustatytą tvarką,
taip pat medienos ruošos, gabenimo, miško išteklių naudojimo tvarkos pažeidimas – užtraukia baudą
piliečiams nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio litų.
[...]
Paaiškinimas: Siūlome papildyti pateikta formuluote, kad būtų aiškiai apibrėžta, už kokius pažeidimus
baudžiama – už pažeidimus, lemiančius neteisėtą didesnio nei leistinas ploto atrėžimą kirtimams. Nes šiuo metu esanti
redakcija sudaro prielaidas pareigūnams bausti už smulkmenas, visiškai neįtakojančias esmės – iškertamo ploto, pvz.
apsirikus biržės kraštinės ilgį daugiau nei 1 m vienam kraštinės šimtui metrų, posūkio kampą daugiau nei 1 laipsniu ar
pažymėjus palikti bioįvairovei vienu stuobriu ar vienu medžiu per mažai.

Tikimės, kad LMSA pateiktas pastabas bei siūlymus bus galima aptarti su atsakingais Aplinkos
ministerijos specialistais, todėl prašome surengti tokį aptarimą informuojant apie renginio laiką
iš anksto.

Pagarbiai,
dr.Algis Gaižutis, LMSA Valdybos pirmininkas
A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius
Tel./fax. +370 5 2767590; mob. +370 687 95113
e.paštas: algis@forest.lt

ORIGINALAS PAŠTU
NEBUS SIUNČIAMAS

Prie pastabų ir pasiūlymų rengimo prisidėję LMSA specialistai:
Vidmantas Jusas, el.paštas: marijampole@forest.lt
Stasys Mizaras, el.paštas: stasys.mizaras@gmail.com
Vidmantas Čaikauskas, el.paštas: c.vidmantas@takas.lt
Justas Budriūnas, el.paštas: jisss35@yahoo.com
Sigitas Žilinskas, el.paštas: stumbrinis0713@inbox.lt
Lipavičius Jonas , el.paštas: jbl@banga.lt
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