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Dėl Administracinių teisės pažeidimų kodekso 26, 60, 61, 63, 64, 69, 71, 1895
straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (Nr. 14-0121-03-I) (14-5373 (2))
2014-08-20 LR Vyriausybės posėdyje darbotvarkės 28 klausimu numatyta svarstyti LR Lietuvos
Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsnių, liečiančių dalies miškų ūkio veiklų
reglamentavimą, pakeitimai.
Lietuvos miško savininkų asociacija (LMSA) pilnai palaikėme projektą inicijavusio tuometinio Aplinkos

ministro V.Mazuronio ryžtą sugriežtinti atsakomybę už trečiųjų asmenų vykdomas medienos
vagystes ar neteisėtus kirtimus visuose miškuose, tuo tikslu atitinkamus pakeitimus įtvirtinant
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.
Tačiau Aplinkos ministerijos teikiamame ATPK pakeitimų projekte iš esmės numatyta drastiškai
(dešimteriopai) ir nediferencijuojant didinti jau ir dabar ženklias baudas už veiklos pažeidimus miškų
ūkyje, neatskiriant neesminių miško pažaidų nuo vagysčių. Nors svarstymo metu ir siūlėme projekto
rengėjams, nėra atskirtos sankcijos už piktavalių svetimuose miškuose daromus nusikaltimus nuo
pačių miškų savininkų netyčinių smulkių technologinio pobūdžio prasižengimų tvarkant nuosavus
miškus.
Todėl priėmus siūlomus pakeitimus atsirastų prielaidos neproporcingai pažeidimo pobūdžiui bausti
savo valdose besidarbuojančius miškų savininkus lygiai taip pat, kaip ir į svetimą nuosavybę
pasikėsinusius nusikaltėlius. Reikėtų atskirti vogimą nuo nukrypimų laikantis gausių miško
naudojimo reglamentavimų ir aiškiau diferencijuoti nuobaudas. Kuo sunkesnes pasekmes gali sukelti
pažeidimas, tuo didesnės turi būti nuobaudos. Už neesminius pažeidimus - įspėjimas.
Įstatymo pataisas rengusiai Aplinkos ministerijai LMSA esame pateikę konstruktyvių pastabų ir
pasiūlymų [LMSA 2014-01-09 rašto Nr.3 kopija pridedama], tačiau į esmines jų nebuvo atsižvelgta.
Manome, kad priėmus siūlomus pakeitimus, be minėtųjų, gali sudaryti sąlygas korupcijos
augimui, aktyvaus ūkininkavimo miškuose mažinimui.
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. 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.
Remiantis aukščiau išdėstytu, prašome LR Vyriausybės nepritarti Aplinkos ministerijos
parengtam „Administracinių teisės pažeidimų kodekso 26, 60, 61, 63, 64, 69, 71, 1895
straipsnių pakeitimo įstatymo projektui (Nr. 14-0121-03-I) (14-5373 (2)) ir grąžinti jį
rengėjams tobulinti.
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