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DĖL VALSTYBINIŲ MEDELYNŲ PERTVARKOS
Šiuo metu urėdijose veikia 37 valstybiniai miško medelynai, užimantys 1 219 hektarų plotą ir
aprūpinantys miško sodmenimis tiek urėdijas, tiek ir privačių miškų savininkus. Privačių miškų
medelynų šiuo metu Lietuvoje nėra.
Aplinkos ministerija ir Generalinė miškų urėdija planuoja optimizuoti valstybinių miško
medelynų skaičių ir plotą, toliau vystant 10-11 perspektyvių valstybinių miško medelynų,
auginančių miško sodmenis atvirame grunte, ir 4–5 miško medelynus, diegiant juose modernias
miško sodmenų su uždara šaknų sistema auginimo technologijas, o likusius valstybinius miško
medelynus palaipsniui uždaryti. Remiamasi Lietuvos valstybinius miško medelynus įvertinusios
specialiai tam Generalinės miškų urėdijos sudarytos komisijos įvertinimu, kad daugiau nei pusė
veikiančių medelynų neatitinka keliamų reikalavimų, juose neužtikrinama miško sodmenų
auginimo technologijų kokybė, neracionaliai išdėstyti miško medelynų plotai, todėl neefektyviai
naudojamos miško sodmenims auginti skirtos lėšos, nepakankama kai kurių miško medelynų
specialistų kvalifikacija.
Lietuvos miško savininkų asociacija (LMSA) neginčijame daromų žingsnių siekiant
optimizuoti valstybinių įmonių valstybinių miškų urėdijų veiklą. Tačiau manome, kad visais
atvejais nėra valstybiška ir racionalu naikinti reorganizuojamų urėdijų medelynų infrastruktūrą, į
kurią investuota dešimtmečiais, kartu mažinant tokias aktualias darbo vietas kaimiškose vietovėse.
Todėl siūlome Seimo Aplinkos apsaugos komitetui, vykdančiam šio klausimo parlamentinę
kontrolę, numatyti galimybę pertvarkomų/uždaromų urėdijų medelynų infrastruktūrą
perleisti privačiam verslui, nustatant labiausiai tam tinkamą ir Valstybei naudingą formą
(panauda, nuoma, privatizavimas ar kuris kitas galimas variantas). Jei būtina, miškų ūkio politiką
formuojantis LRS Aplinkos apsaugos komitetas galėtų pasiūlyti atitinkamus Miškų įstatymo ar kitų
teisės aktų pakeitimus.
Daliai uždaromų urėdijų medelynų tikrai atsirastų norinčių tęsti jų veiklą privačių
investuotojų, kartu palaipsniui būtų panaikintas šiuo metu esantis monopolis, miško sodmenų
išauginimą koncentruojant tik valstybinių miškų urėdijų rankose.
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