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Trumpa Lietuvos miško savininkų asociacijos veiklos atskaita už 2005 m.
Asociacijos iniciatyva įkurti ir sėkmingai veikia miško savininkų konsultavimo, švietimo ir mokymo srityje Vš.Į. "Privačių miškų plėtros centras", medienos rinkos informacinė sistema INFOMEDIS, privačių miškų
sertifikavimo sistemą vysto Vš.Į. "PEFC Lietuva". 2005 m. LMSA apmokė 1530 savininkus, organizuoti 28
kursai ir 34 Miško dienos. 2005 m. viso LMSA įmonės konsultavo daugiau nei 20.000 savininkų ir aplankyta
apie 7000 savininkų valdų, parengta 89 želdinimo projektai ir užpildyta paraiškos 480 ha žemės paskirties
žemės apželdinimui mišku.
LMSA valdybos narių ir aktyvo buvo suformuluoti ir
pateikti 32 pareiškimai bei pasiūlymai teisės aktams
2005 metais. Lietuvos miško savininkų asociacijos
atstovai dalyvavo 74 respublikiniuose ir 20
tarptautiniuose renginiuose, kur atstovavo Lietuvos
privatų miškų ūkį.
Š.m. lapkričio 13 -15 d. LMSA Vilniuje organizavo
visuotinį CEPF narių susirinkimą -Generalinę
Asamblėją. Šiomis dienomis daugiau kaip 40 atstovų iš
Europos šalių nacionalinių miško savininkų asociacijų,
Lietuvos privačių miško savininkų aktyvas, už miškus ir kaimo plėtrą atsakingi Aplinkos ir Žemės ūkio
ministerijų pareigūnai, Seimo nariai susitiko Vilniuje aptarti miškų ūkį tiesiogiai ar netiesiogiai įtakojančių ES
sektorinių politikų, įvertinti esamą situaciją ir numatomus pokyčius ES Aplinkosaugos, žemės ūkio ir kaimo
plėtros, energetikos, verslo ir mokslinių tyrimų srityse, priimti sprendimų dėl tolimesnės CEPF veiklos
atstovaujant aktualiausius privačių miškų savininkams klausimus.
2005 m. gruodžio 8-9 dienomis Europos žemės
savininkų organizacija (ELO) ir Lietuvos miško
savininkų asociacija(LMSA), kartu su Mykolo
Riomerio
Universitetu
organizavo
tarptautinę
konferenciją tema: Lietuvos miškai - jos ūkio ir
aplinkos turtas: perspektyvos ES kontekste. Ši
konferencija
organizuota
įgyvendinant
Europos
Komisijos PRINCE projektą (skiriama dalinė parama) ir
yra viena iš 14 priemonių, kurias Europos žemės
savininkų organizacija (ELO) planuoja surengti per
2005-2006 laikotarpį, siekdama paskatinti ES teisyno
įgyvendinimą ir skleisti pažangias kaimo plėtros idėjas
naujosiose ES narėse valstybėse. Konferencijoje
dalyvavo daugiau nei 40 dalyvių, tarpe jų: Europos Komisijos, Europos Parlamento ir Lietuvos Respublikos
Seimo nariai.
LMSA tinklo bendrovės jau tapo stambiausiu partneriu medienos pramonei privačių miškų sektoriuje.
2005 m. miško savininkų – kooperatyvų ir įmonių konsoliduoti medienos pardavimai viršijo 450 tūkst. m3.
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