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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 1, 2, 3, 4, 7, 11, 15, 18
STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 10(2) IR 15(1) STRAIPSNIAIS IR
ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU ĮSTATYMO PROJEKTAS [REG. NR. 19-9970(2)]
Pastebėjome, kad LR Aplinkos ministerija 2019-10-02 Vyriausybei pateikė Lietuvos Respublikos
miškų įstatymo Nr. I-671 1, 2, 3, 4, 7, 11, 15, 18 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 10(2) ir
15(1) straipsniais ir įstatymo papildymo priedu įstatymo projektą [Reg. Nr. 19-9970(2)]
Atkreipiame Vyriausybės dėmesį, kad šis projektas nėra teiktas derinimui su socialiniais partneriais
ir plačiąja visuomene, projektas nėra apsvarstytas Miškų ūkio konsultacinėje taryboje.
Ankstesniuose Aplinkos ministerijos pataisų projektuose Miškų įstatymui bandytas įtvirtinti teisinis
reguliavimas buvo argumentuotai sukritikuotas miškininkų, mokslininkų, miškų ir žemės savininkų,
nevyriausybinių organizacijų. Primename, kad ankstesniuose etapuose Aplinkos ministerijos
rengiamo labai panašaus turinio Miškų įstatymo pataisų projektui (Nr.19-8561) NEPRITARĖ
Miškų ūkio konsultacinė taryba 2019 m. kovo 4 d. posėdyje, daug kritinių pastabų turėjo ir Seimo
Aplinkos apsaugos komitetas 2019 m. kovo 13 d. posėdyje, priėmęs detalų protokolinį sprendimą
šiuo klausimu. Tačiau į išsakytus argumentus neįsiklausyta ir vėl pakartotinai teikiami su
miškininkystės mokslu bei praktika prasilenkiantys įstatymo pakeitimai, tik šį kartą tiesiai
Vyriausybei aprobuoti. Nei Aiškinamajame rašte, nei Derinimo pažymoje nėra užsimenama apie tai,
nepateikiami ir argumentuoti motyvai, kodėl ankstesniuose Miškų įstatymo pataisų projekto rengimo
etapuose analogiškiems pakeitimams išsakytą kritiką bei pastabas neatsižvelgta. Pasirinktas
ignoravimo kelias, o kad formaliai pa(si)teisinti- įtraukta daugiau keičiamų įstatymo straipsnių ir tai
bandoma traktuoti, kaip visai naujas projektas. Tai yra nepriimtina ir prasilenkia su gerąja teisėkūros
praktika.
Įstatymo projekto Aiškinamajame rašte, 7 punkte, klaidinančiai teigiama, kad (citata)“ „Įstatymo
įgyvendinimas verslo sąlygoms ir jo plėtrai esminės įtakos neturės.“ Kai tuo tarpu netgi pačiai
Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų VĮ Valstybinės miškų urėdijos, Valstybinės saugomų
teritorijų tarnybos ir Valstybinės miškų tarnybos parengtos pažymos aiškiai įvardina dėl planuojamų
įvesti apribojimų atsirasiančius ženklius ekonominius nuostolius bei būtinas tokiu atveju išmokėti
šimtais milijonų eurų skaičiuojamas kompensacijų sumas.
Dėl aukščiau įvardintų priežasčių ir dėl to, kadangi siūlomos nuostatos neatitinka darnaus miškų
ūkio plėtros principų, neišsprendžia nei aplinkosauginių, nei socialinių miškų funkcijų gerinimo
klausimų, nekalbant jau apie ekonomiką, kuriai atneštų nepamatuotą žalą, šiam projektui [REG. NR.
19-9970(2)] NEPRITARIAME ir siūlome Vyriausybei GRĄŽINTI projektą rengėjams
tobulinti. Įpareigoti LR aplinkos ministeriją, kad ji gali teikti šį projektą LR Vyriausybei tik po
išsamaus apsvarstymo Miškų ūkio konsultacinėje taryboje.
Prašome Vyriausybės, grąžinant Aplinkos ministerijai LR Miškų įstatymo projektą tobulinti,
atkreipti rengėjų dėmesį į šiuos svarbiausiuosius trūkumus bei mūsų teikiamus pasiūlymus:

1 straipsnio pakeitimai. Dėl atsižvelgimo į privačių miškų žemėvaldos specifiką. Siūlome
tikslinti Miškų įstatymo 1 straipsnį, išbraukiant žodį „vienodus“, išlaikant reikalavimą, kad visų
nuosavybės formų miškai yra tvarkomi pagal tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principus:
1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Miškų įstatymo paskirtis – reglamentuoti miškų atkūrimą, apsaugą bei naudojimą ir sudaryti
teisines prielaidas, kad visų nuosavybės formų miškai būtų tvarkomi pagal vienodus tvaraus ir
subalansuoto miškų ūkio principus, užtikrinant racionalų miškų išteklių naudojimą ir siekiant
aprūpinti šalies pramonę žaliava, suteikti šaliai didžiausią socialinę ir ekonominę naudą, užtikrinant
biologinės įvairovės išsaugojimą, miškų produktyvumo didinimą, kraštovaizdžio stabilumą ir aplinkos
kokybę, galimybę dabar ir ateityje atlikti ekologines, ekonomines ir socialines funkcijas nedarant žalos
kitoms ekosistemoms.

Paaiškinimas: Būtina aiškiau detalizuoti ūkininkavimo privačiuose miškuose ypatumus,
atsižvelgiant į smulkios ir fragmentiškai išsidėsčiusios žemėnaudos specifiką. Priėmus ir
įsigaliojus šiam įstatymo pakeitimui, būtų sudarytos sąlygos tikslinti Vyriausybės tvirtinamus
Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatus, kurių pagrindu privačių miškų ūkiai galėtu
vykdyti veiklą. Tai leistų paskatinti privačių miškų savininkus ūkininkauti savo miško
valdose ir iš šios veiklos sukurti pridėtinę vertę. Esamos Miškų įstatymo 1 straipsnio
nuostatos suvienodina tiek privačių, tiek ir valstybinių miškų savininkus, bei juos įpareigoja
tvarkyti miškus vadovaujantis vienodais principais. Tačiau ūkininkavimo sąlygos smulkiose
fragmentiškai išsidėsčiusiose privačiose miško valdose (vidutinis privačios miško valdos
plotas yra ~3,4 ha) reikšmingai skiriasi nuo ūkininkavimo stambiuose kompaktiškuose
valstybinių miškų masyvuose (VĮ „Valstybinė miškų urėdija“ valdo virš 1,1 mln. ha).
Siūlymas atitiktų šio įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodytą nuostatą, jog miško savininkai,
be šio įstatymo privalo laikytis ir Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų, kurios
apibrėžia tik privačių miškų tvarkymą, šių miškų naudojimą, atkūrimą, apsaugą, taip pat
privačių miškų savininkų teises ir pareigas tvarkant, prižiūrint ir naudojant privačius miškus.
Atsižvelgiant į Valstybinių miškų ir privačių miškų savininkų teises, pareigas, funkcijas,
įgaliojimus, atsakomybę, miškų apimtis ir paskirtį, valstybiniai miškai ir privatūs miškai
negali būti tvarkomi pagal vienodus principus ar standartus. Šiuo metu galiojančiame Miškų
įstatymo 1 straipsnyje, kuriame yra apibrėžta šio įstatymo paskirtis, yra nurodyta, jog visų
nuosavybės formų miškai turi būtų tvarkomi pagal vienodus tvaraus ir subalansuoto miškų
ūkio principus.

2 straipsnio pakeitimai. Remiantis miškų mokslo ekspertų pasiūlymais:
a) Siūlome projekte 2 straipsnį papildant nauja 7 dalimi sąvoką „medžių rūšies kilmės rajonas“
apibrėžti taip: Medžių rūšies kilmės rajonas – geografinė klimatinė teritorija, kurioje auga
vienodų ar artimai vienodų struktūrinių požymių atitinkamos medžių rūšies populiacijos.
Projekto rengėjų siūlyme įterpiama frazė „jeigu reikia, atsižvelgiant į aukštį virš jūros lygio“
yra perteklinė.
b) Siūlome projekte 2 straipsnį papildant nauja 11 dalimi tikslinti sąvokas Vietoje „miško
dauginamoji medžiaga“ naudoti „miško veisimo medžiaga“, vietoje „sodmeninės augalų
dalys“ naudoti „auginiai“, o vietoje „sėklinė medžiaga“ – „sėklos“. Tie patys terminai
naudotini ir kitose šio straipsnio dalyse ir kitur keičiamo įstatymo tekste.

3 straipsnio pakeitimai. Dėl siekių keisti ūkininkavimo tikslus ir ūkininkavimo režimus miškų
grupėms. Projekto 3 straipsniu siūloma gana esmingai keisti LR miškų įst. 3 straipsnio nuostatas,
apibrėžiančias dabartinių miško grupių paskirtį (tikslus) ir nustatytą ūkininkavimo režimą. Tas kelia
didelį miško savininkams ir miškininkams dėl sekančių priežasčių:
a) pakeitimų rengėjų siūlymai gan esmingai keisti ūkininkavimo tikslą ir ūkininkavimo režimą nėra
pagrįsti moksliniais tyrimais dėl jų būtinybės, neatliktas vertinimas pateikiant atsakymus į
esminį klausimą: Kokių ir kiek ekologinių paslaugų, bioįvairovės būtų prarasta, jei būtų
įgyvendinti pataisų rengėjų siūlomi apribojimai ar draudimai miškininkavimo? Nemaža dalis jų
tinkamai nepagrįsti, prieštarauja miškininkystės mokslo žinioms ir elementariai ūkinės veiklos
patirčiai, priėmimo atveju iššauktų didelio masto neigiamą poveikį ekonominiu, socialiniu ir
taipogi ekologiniu aspektais. Siūlomi miško kirtimo būdai nepagrįsti natūralaus miško bendrijų
vystymosi dėsningumų panaudojimu, o daugeliu atvejų jiems prieštarauja. Aplinkos ministerija
iki šiol neturi konkrečių mokslinių rekomendacijų dėl konkrečioms gamtinėms vertybėms
palankiausias sąlygas užtikrinančių ūkininkavimo priemonių tinkamumo.
-

Įstatymo projektu keičiamo 3 straipsnio 1 punkte numatoma uždrausti atvejinius kirtimus II a
miškų grupės medynuose: <... Šios miškų grupės (IIa) medynuose draudžiami atvejiniai ir
plynieji miško kirtimai...>Paliekami tik atrankiniai kirtimai. Pagal dabar galiojančias Miško

kirtimų taisykles " 42.4. IIA miškų grupės medynuose taikomi grupiniai atrankiniai pagrindiniai
miško kirtimai..>, t.y galima iškirsti tik 0,1ha lizdus. Jų kartojimas galimas tik kartą per 10 metų.
Sunku įsivaizduoti jog tokiu būdu pavyks įgyvendinti IIa miškų grupei keliamus tikslus :
„išsaugoti, formuoti neintensyviai naudoti arba atkurti biologinės įvairovės išsaugojimo paslaugas
teikiančias miško ekosistemas su įvairiaamžiais medynais“. Jau daug metų diskutuojama apie tai,
jog toks lizdų dydis yra per mažas norint atkurti mišką (šiuo atveju įvairiaamžius medynus).
Pernai AM ir VMU delegacija buvo išvykusi į Lenkiją (Bialystoko vaivadiją) susipažinti su šios
šalies miškininkų patirtimi vykdant neplynus kirtimus. Lenkijoje atskirais atvejais neplynuose
kirtimuose galimi iki 1ha lizdai.
-

-Įstatymo projektu keičiamo 3 straipsnio 5 dalimi ūkiniuose miškuose nepagrįstai apribojamas
sanitarinių kirtimų plotas (dabartinėje redakcijoje plyniems sanitariniams kirtimams taikoma
išimtis). Negi išties bus paliekami neiškirsti miško kenkėjų ar ligų židiniai, jeigu jie viršys 8ha? O
kaip bus saugomose teritorijose

-

Įstatymo projektu keičiamo 3 straipsnio 4 ir 5 dalimis siekiama nustatyti, kad regioniniuose
parkuose ir draustiniuose plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržės plotas negalės būti didesnis
kaip 1 hektaras. Ši nuostata jau sulaukė stiprios ir argumentuotos kritikos iš miškininkystės
mokslininkų ir praktikų, todėl būtina atsižvelgti į išsakytas pastabas. 1 ha niekuo neargumentuotas
dydis. Atkreiptinas dėmesys, kad yra problema su perbrendusių minkštų lapuočių iškirtimu.
Įvedus 1 ha plotą ir įvertinus šliejimą, perbrendusių medynų dar daugiau susikaups, nes vietoj
dabar iškertamų 3 ha (kai viršijamas plotis)- 5ha, bus 3 arba 2+2+1 biržės po 1 ha per 15 metų.
Minkštų lapuočių atveju paskutinėje biržėje mediena visiškai suges. Jei sklypai dideli, gausis
labai siauros biržės, kuriose neatsikurs šviesiamėgiai medynai dėl gretimų medžių stelbimo. Kiltų
problemų šlapiuose medynuose, pavyzdžiui, juodalksnynuose kirtimai įmanomi tik esant įšalui
šaltą žiemą (o jos pastaruoju metu pasitaiko labai retai) arba labai sausą vasarą ( kurios taip pat ne
dažnesnės). Todėl dalyti šiuo metu leidžiamos biržės 3 ha plotą į tris dalis reiškia, kad dalį šio
sklypo iškirsime gal neanksčiau, kaip po 20 metų, kai mediena jau bus praradusi vertę ir į tą patį
sklypą kirtimo techniką turėsime varyti ir žeisti aplinką tris kartus (valstybiniame parke!), vietoj
to, kad plotas jau 20 metų būtų galėjęs „ilsėtis“ ir atstatyti natūralias aplinkos sąlygas ir
bioįvairovę.
Siūlome Vyriausybei pareikalauti iš Aplinkos ministerijos, kad teikiamų miško grupių
paskirties (tikslų) ir nustatyto ūkininkavimo režimo pakeitimai būtų pagrįsti mokslinių
tyrimų rezultatais ir rekomendacijomis dėl galimų miško kirtimų ir kitos miškų ūkinės veiklos
vykdymo jose, neprieštarautų miškininkystės mokslo žinioms ir ilgametei ūkinės veiklos
patirčiai.
Siūlome III – IV grupių miškuose neįvedinėti naujo apribojimo mažinant plynųjų
pagrindinių miško kirtimų biržės maksimalų leistiną plotą iki 1 hektaro regioniniuose
parkuose ir draustiniuose. Tikslingiau būtų peržiūrėti saugomų teritorijų ribas ir medienos
tiekimui skirtus III – IV grupių miškus išjungti iš saugomų teritorijų.
Siūlome Įstatymo projektu keičiamame 3 straipsnyje būtinai numatyti, kuriais atvejais
nacionaliniuose parkuose esančiuose miškuose galimi plyni kirtimai, kadangi šiuo metu
galiojantis reglamentavimas jau parodė, kad tokio būdo netaikant susiduriama su daug
problemų atkuriant tikslinėmis medžių rūšimis

b) Projekto rengėjai pataisų 6 str. (Įstatymo papildymas 10(2) straipsniu) siūlo, kad miško
savininkams būtų skiriama kompensacija už ūkinės veiklos apribojimus TIK TUO ATVEJU, jei
keičiama miškų grupė (pavyzdžiui, iš IV grupės į III grupę). Tačiau, jei keičiamas ūkininkavimo
režimas jį griežtinant konkrečiai miškų grupei (t.y. formaliai grupės nekeičiant, tik nustatanti naujus
veiklos apribojimus,) tuomet kompensacijos projekto rengėjų sumanymu jau nepriklausytų. Tokiu
būdu galimai užsimojama į privačios nuosavybės dalinį nusavinimą, niekaip nekompensuojant
savininkams už praradimus. Tai yra nepriimtina, kadangi LR Konstitucinis Teismas ne kartą yra
konstatavęs, kad keisdama ūkinės veiklos sąlygas ar nutraukdama tam tikrą ūkinę veiklą valstybė turi
paisyti Konstitucijoje įtvirtintų teisėtų lūkesčių apsaugos, proporcingumo principų, taip pat kad
valstybei gali atsirasti pareiga atlyginti (kompensuoti) ūkio subjektams ir kitiems asmenims
praradimus, jų patirtus dėl teisinio reguliavimo pakeitimo.

Siūlome įstatyme įtvirtinti principą, kad už nustatomus ūkinės veiklos apribojimus
kompensacija skiriama visais atvejais, kuomet nustatyti veiklos apribojimai realiai
sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą. Ir kad apribojimai miško
žemės sklypui (jo daliai), įsigalioja tik nuo jų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir
Nekilnojamojo turto registrą dienos.
c) Siekiant neuždėti neproporcingos finansinės ir biurokratinės naštos, siūlome numatyti sąlygą,
kad šio Projekto pakeitimais sumažinti kirtimų biržių plotai bus privalomi rengiant naujus
miškotvarkos projektus, o kirtimai pagal iki įstatymo pataisų įsigaliojimo parengtus miškotvarkos
projektus būtų leidžiami, jei juose suprojektuoti ir patvirtinti biržių plotai neviršija iki šio
įstatymo priėmimo nustatytų maksimalių biržių plotų.

7 straipsnio pakeitimai.
Raginame įgyvendinti ne kartą viešai politikų išsakytą pažadą panaikinti 2015 m. įvestus 5%
atskaitymus nuo privačių miško savininkų veiklos (skaičiuojamus nuo galutinės pardavimo kainos
už parduotą nenukirstą mišką ir apvaliąją medieną). Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos
XXII Generalinės Asamblėjos, vykusios 2019-04-18, metu LR Vyriausybės atstovas iš tribūnos viešai
patikino, kad bus atsisakyta Miškų įstatymu nustatyto 5 proc. mokesčio privačių miškų savininkams.
Dar anksčiau tokiems pakeitimams svarstant Miškų įstatymo pataisas jau yra pritaręs Seimo Kaimo
reikalų komitetas (2017-07-05 išvada Nr. 110-P-26).
Todėl siūlome patikslinti keičiamo Miškų įstatymo 7 straipsnio 2 dalies tekstą ir ją išdėstyti taip:
[...] „2. Bendrosioms miškų miškų ūkio reikmėms tenkinti Vyriausybės nustatyta
tvarka miško valstybinių miškų valdytojams nustatomi privalomieji 5 procentų atskaitymai į
valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką. Šie
atskaitymai įtraukiami į valstybės biudžeto pajamas ir naudojami Bendrųjų miško miškų ūkio
reikmių finansavimo programai įgyvendinti. [...]“

102 straipsnis. Dėl kompensavimo privačių miškų savininkams už nustatytus veiklos
apribojimus
Pritariame, kad šis Miškų įstatymo papildymas straipsniu, nusakančiu kaip yra kompensuojama už
nustatytus veiklos ribojimus, yra reikalingas.
Atkreipiame Vyriausybės dėmesį ir siūlome pavesti Aplinkos ministerijai rengiant šios dalies
reglamentavimą numatyti, kad:
- Kompensavimas už ūkinės veiklos apribojimus privačiuose miškuose turi būti nustatomas visais
atvejais, kai dėl apribojimų miško plotui patiriami nuostoliai (tiesioginiai ūkinės veiklos
nuostoliai ir sumažėjusi nuosavybės vertė);
- už tokius pat apribojimus nuosavybei turi būti mokamos tokios pat kompensacijos, nepriklausomai
nuo to, kokiu teisės aktu jos yra nustatytos. Jau ne kartą kėlėme pasiūlymą, kad būtų tikslinga
kompensacijų tvarką nustatyti viename teisės akte, nes šiuo metu kompensacijų už nustatytus
apribojimus apskaičiavimą ir išmokėjimą norima nustatyti Saugomų teritorijų, Miškų ir
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymais
- už ūkinės veiklos apribojimus turi būti atlyginama rinkos verte Lietuvos Respublikos Konstitucijos
23 str., įtvirtinta imperatyvi nuostata, jog atlyginama turi būti teisingai, kas teismų praktikoje
yra suprantama kaip rinkos vertė. Tai reiškia, kad turi būti mokama kompensacija periodiškai už
tuo laikotarpiu patirtus suvaržymus, o jei suvaržymai yra nuolatinio pobūdžio ir žemės sklypu,
jo dalimi dėl nustatytų apribojimų nebegalima naudotis pagal paskirtį – tokia žemės (žemės
sklypas ar jo dalis) paimama visuomenės poreikiams, ir atlyginama rinkos verte. Teisinio
tikrumo ir sąžiningumo principai reikalauja, kad kompensacijos turėtų būti mokamos tol, kol
nuosavybei yra taikomi apribojimai, nes tai ne tik sąlygoja tiesioginius ūkinės veiklos
nuostolius, bet ir sumažina nuosavybės vertę.
Remiantis aukščiau išdėstytu, siūlome nustatyti pilno kompensavimo priemones už naujus
apribojimus nuosavybei ir ūkinei veiklai joje bei dėl suvaržymų/ar papildomų būtinų veiklų
atsirandančias papildomas išlaidas:



Įstatymo projekte būtina aiškiai įvardinti rinkos vertę, kaip kompensacijos pagrindą,
įtvirtinant pilną miško savininko ar valdytojo patiriamų praradimų (žalos ar/ir negautų
pajamų) kompensavimą. . Bandymai reglamentuoti kitaip prieštarauja LR Konstitucijai. Tą
iliustruoja, pavyzdžiui, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas priėmė nagrinėti
prašymą ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja teisinis reguliavimas, kuriuo nustatytas
maksimalus vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi tinklų operatorių naudai
nustatytu žemės servitutu, dydis (prašymo Nr. 1B-27/2018).



Privalu įtvirtinti, kad apribojimai ar draudimai privačiai nuosavybei yra taikomi, kai jei
yra įregistruoti įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą.



kompensavimas ir subsidijos taikomi miško plotui, o ne asmeniui, tad pasikeitus miško
savininkui ar valdytojui išlieka ne vien nustatyti veiklos apribojimai, bet ir miško valdai
taikomos kompensavimo priemonės.



Kompensacijas būtina numatyti už visus ūkinės veiklos apribojimus, o ne vien tik atvejais,
kuomet keičiama miškų grupė. (Pavyzdžiui, į Įstatymo projekte aptariamus atvejus, kuomet
būtų mokamos kompensacijos, neįtraukti kiti apribojimai: apie saugomų paukščių lizdavietes,
dėl kirtimo laiko sutrumpinimo nekertant perėjimo laikotarpiu, dėl draudimo kirsti neįšalus
gruntui (ko dabar beveik nebūna), dėl kirtimo būdo, kai uždraudžiami plyni ir medienos
gamyba yra brangesnė kertant neplynai, o atrankinių kirtimų atveju vienaamžiuose
medynuose iki paskutinio atvejo mediena praras kokybę ir t.t).



Kompensacijos privalo būti numatytos ir išmokamos už ūkininkavimo apribojimus/draudimus
ir Europos Bendrijos svarbos miško buveinėse.



Būtina numatyti, kad už įvedamus apribojimus gali būti taikomos mokestinės lengvatos.



Įstatymo projekte (4 punktas), 102 straipsnio 3 dalyje įvedama diskriminacinė nuostata : <...
kompensacijos išmokomos tik tuo atveju, jeigu ....miško plotas ... buvo grąžintas natūra.>
Tokiu būdu projekto rengėjai siekia diskriminuoti miško savininkus, kuriems nuosavybė buvo
grąžinta kaip kompensacija už neišlikusį nekilnojamąjį turtą arba kurie mišką įsigijo kitais
teisėtais būdais (pirko, gavo paveldėję ir pan.). Tokios diskriminacijos įstatyme neturi būti, o
kompensavimas ir subsidijos turi būti taikomi miško plotui, o ne asmeniui. Tad pasikeitus
miško savininkui ar valdytojui išlieka ne vien nustatyti veiklos apribojimai, bet ir miško
valdai taikomos kompensavimo priemonės.



102 straipsnio 3 punkte yra painiavos apibrėžiant kompensacijų objektą: ...<laikinai
uždraudžiamas dalis brandžių medžių iškirtimas..> toliau tame pačiame punkte ... < , kai
miškas pasiekia pagrindinių amžių,..> Tai apie ką kalbama: apie brandžius medžius, medynus
ar mišką? Ir kodėl šnekama tik apie brandžius medynus ar medžius, o kur medienos
praradimai iš tarpinių kirtimų?



Įgyvendinant 17-sios Vyriausybės programos 91.14. punktą, numatyti, kad Įstatymo projektu
teikiamame 102 straipsnyje nustatytas teisinis reglamentavimas taip pat taikomas mokant
aplinkosaugines išmokas, subsidijas, skiriant tikslinės investicijas ar kompensuojant už
apribojimus, kurie šio Įstatymo nustatytais atvejais nustatomi su miško savininku ar valdytoju
sudarant individualias apsaugos sutartis dėl veiklos apribojimų, konkrečių specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų ar techninės pagalbos.

Nepritariame, kad kompensacijos būtų mokamos iš skurdžių Bendrųjų miškų ūkio reikmių
finansavimo programos lėšų finansavimo programos biudžeto, kurios surenkamos iš pačių miško
savininkų ir valdytojų (!) ir iš esmės turi būti skiriamos miškų ūkio plėtrai finansuoti. Be to,
akivaizdu, kad dėl numatomų įvesti drastiškų miško kirtimų apribojimų lėšų surinkimas į šią
programą ženkliai sumažės.
Paaiškinimas: Aplinkos ministerija skaičiavimų-kiek tektų išmokėti kompensacijų- kol kas
neturi, nors bauginantį mastą tokiu atveju būtinų kompensacijoms išmokėti sumų ir gręsiančių
nuostolių (viršijančius 1 mlrd. EUR ! ) galima bent dalinai įvertinti iš Pažymos dėl EB svarbos
miško buveinių. Nei Seimas, nei Finansų ministerija, nei Vyriausybė, nei visuomenė apie galimas
siūlomo reguliavimo realias pasekmes nėra informuojama. Netgi priešingai, bandoma formuoti
klaidinančią nuomonę, neva didžiajai šių kompensacijų daliai neprireiks papildomų valstybės

biudžeto lėšų, o kasmetinės išmokamos sumos sieks tik neženklias sumas (kiek anksčiau Aplinkos
ministerija skaičiavo iki 10 mln. eurų ir kad lėšos bus išmokamos iš ES paramos lėšų [šaltinis AM 2019.01.22 pranešimas: http://am.lrv.lt/lt/naujienos/plyniems-misko-kirtimams-ribotikonsultacijos-su-visuomene]. Susidaro įspūdis, jog Miškų įstatymo projekte tik imituojama, kad
toks kompensacinis atlygis realiai bus. Nepamatuoti suvaržymai didina miškų savininkų ir viso
medienos sektoriaus nuostolius bei netikrumą dėl ateities, mažina turimų valdų vertę ir skatina jų
pardavimą. Tuo naudojasi eilė stiprų finansinį užnugarį turinčių užsienio kapitalo įmonių, aktyviai
supirkinėjančių miško valdas. Savaime toks procesas gal ir nėra žalingas miškams, tačiau nukerta
vieną iš saitų, tvirtai rišančių žmogų su savo kraštu.
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