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Lietuvos miško savininkų asociacijos (LMSA) Valdybos siūlomi aptarti klausimai susitikime su
žemės ūkio ministre 2014 m. rugpjūčio 26 d. (antradienį) 9.00 val.
I. ES finansinė parama miškininkystės priemonėms per KPP 2014-2020:
1.1. LMSA aktyviai dalyvaujame Lietuvos Kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
parengiamuosiuose procesuose, pateikėme daug konstruktyvių pasiūlymų dėl paramos miškų ūkiui,
siekiant tinkamai pasirengti būsimam paramos laikotarpiui. Į nemažą dalį pasiūlymų buvo
atsižvelgta, tačiau su apmaudu esame priversti konstatuoti, kad dėl ankstesniosios LR žemės ūkio
ministerijos politinės vadovybės nusistatymo yra likę neišspręstų esminių klausimų. Neigiamai
vertiname užmojus būtent Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos tekste įtvirtinti
perteklinius reikalavimus paramai naujų miškų įveisimui, kuriuos įtvirtinus svarbiausia pagal
numatomo finansavimo apimtis priemonė “Miškų įveisimas ir miškingų plotų kūrimas” taps
nepatraukli ir dėl to- neįgyvendinta. ŽŪM atstovai ir neslėpė, kad apribojimų tikslas - sumažinti
žemės savininkų motyvaciją veisti naujus miškus.
Detaliai argumentus šiuo klausimu LMSA esame išdėstę daugelyje raštų, kurių paskutinieji 201405-12 Nr.37 ir Nr.38 bei 2014-05-29 Nr.42 buvo pateikti dar prieš išsiunčiant Lietuvos Kaimo
plėtros 2014–2020 metų programos projektą derinti Europos Komisijai. Manome, kad Lietuvai būtų
netikslinga savanoriškai atsisakyti spendimų lankstumo vienoje iš pagrindinių miškininkystės
plėtros politikos priemonių ir perleisti sprendimus Europos Sąjungos Komisijai. Kadangi
tuometinė ŽŪM vadovybė neatsižvelgė į LMSA ir Aplinkos ministerijos argumentus, 2014-07-11
raštu Nr.53 esame oficialiai pateikę savo pastabas Europos Komisijos atsakingoms institucijoms ir
ŽŪM bei Aplinkos ministerijai dėl Lietuvos KPP 2014-2020 programos projekto (CCI 2014LT06RDNP001).
Siūlome: Kaimo plėtros 2014-2020 m. programos “Miškų įveisimo ir miškingų plotų
kūrimo” priemonėje nustatant prioritetą (bet ne griežtą apribojimą) miškų įveisimui
mažesnio našumo žemėse. Skatinimo tvarką ( t.y. žemės ūkio naudmenų našumo balai ir kiti
veiksniai, pagal kuriuos būtų diferencijuojama kompensacinių išmokų dalis) nustatyti
priemonės veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse. Būtina patikslinti kompensacinių
išmokų dydžius pagal šią priemonę [detalūs paaiškinimai LMSA 2014-07-11 rašte Nr.53].
II. Žemėnaudos klausimai
2.1. 2014 m. gegužės 1 d. įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės
įsigijimo laikinojo įstatymui Nr. IX-1314 buvo sukurta daug perteklinių apribojimų žemės
rinkoje ne vien tik dirbamai žemei įsigyti. Žemės savininkams, kurių dauguma teisėtai įgijo
žemę restitucijos pagrindais, prarado dalį turto vertės, kai dar kartą iš esmės buvo apribota
nuosavybė į atgautą žemę. Šiandien žemės ūkio paskirties žemės (daugiau kaip 10 ha) negali įsigyti
ne tik ES šalių piliečiai, bet ir didžioji dalis Lietuvos piliečių, nuosavos žemės savo vaikams negali
perlesti tėvai, jei vaikai neatitinka įstatymo nustatytų kriterijų (tokia teisė jiem suteikiama tik po
mirties).
Nežiūrint į tai, kad nuo 2014 m. gegužės 1 d. prekyba žemės ūkio paskirties didesniais kaip 10 ha
sklypais merdi, LR Žemės ūkio ministerija inicijavo naujas Lietuvos Respublikos žemės ūkio
paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 pataisas (įstatymo projekto Nr. XIIP-1902), kurios
dar labiau apribos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimą Lietuvos piliečiams, įsigijimo procesą
padarant ypač neskaidrų. LR Žemės ūkio ministerijos inicijuotais LR žemės ūkio paskirties
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žemės įsigijimo įstatymo pakeitimais siekiama, kad leidimai įsigyti žemės ūkio paskirties žemę
būtų suteikiami atsižvelgiant ne į objektyvius (t.y. ar pirkėjas užsiima žemės ūkio veikla)
kriterijus, bet į visiškai subjektyvius kriterijus – “didinamas visų tipų žemės ūkio veiklos
konkurencingumas, ūkio perspektyvumas ir struktūra, skatinamas maisto grandinės organizavimas
ir rizikos valdymas žemės ūkyje, atkuriamos, išsaugomos ar pagerinamos nuo žemės ūkio ir
miškininkystės priklausančios ekosistemos, skatinama socialinė įtrauktis, skurdo mažinimas ir
ekonominė plėtra kaimo vietovėje.“ Be to, siekiama leidimų įsigyti žemės ūkio paskirties žemę
atsižvelgiant į subjektyvius kriterijus teisę perleisti savivaldybių administracijų direktoriams (šiuo
metu leidimus išduoda Nacionalinė žemės tarnyba). Akivaizdu, kad naujais žemės ūkio paskirties
žemės įsigijimo įstatymo pakeitimais bus įteisinta visiškai neskaidri ir atvirai korupcinė
leidimų įsigyti žemės ūkio paskirties žemės tvarka.
Kadangi ŽŪM aktyviai dalyvauja žemės rinkos reglamentavime, norėtume susitikimo metu
supažindinti su kylančiomis problemomis ministrę išsamiau ir aptarti ministerijos poziciją dėl
planuojamų saugiklių įsigyjant žemę tikslinimo.
Prašome ŽŪM imtis iniciatyvos atsisakyti siūlomų Lietuvos Respublikos žemės ūkio
paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 pakeitimų (įstatymo projekto Nr. XIIP1902), susijusių su nauja leidimų įsigyti žemės ūkio paskirties žemės išdavimo tvarka, kuri
būtų neskaidri ir sudaranti sąlygas korupcijai.
Taip pat prašome ŽŪM išaiškinti, ar LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo
Nr. IX-1314 nuostata, kad leidimas įsigyti žemės ūkio paskirties žemės yra nereikalingas,
“kai įsigyjamas žemės sklypas patenka į teritoriją, kurioje pagal savivaldybės lygmens ir
vietovės lygmens bendruosius planus žemę numatyta naudoti ne žemės ūkio veiklai”, jei
žemės ūkio paskirties žemė patenka į savivaldybių “Miškų išdėstymo žemėtvarkų
schemose” nustatytus prioritetinius plotus, kur miško įveisimas yra leidžiamas.
2.2. Nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame naujos redakcijos LR Žemės mokesčio įstatymui, jo 4
str. nustatyta, kad mokesčio objektas yra fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise
priklausanti Lietuvos Respublikoje esanti privati žemė, išskyrus miško žemę ir žemės ūkio paskirties
žemę, kurioje įveistas miškas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Tuo tarpu praktikoje iki šiol ši įstatymo nuostata nerealizuota ir Valstybinė mokesčių inspekcija
(VMI) skaičiuoja mokesčius už ž.ū.paskirties žemę, nors ten yra įveisti pagal visus nustatytus
reikalavimus ir kasmet deklaruojami miškų plotai.
Prašome ŽŪM imtis iniciatyvos suderinti su VMI tvarką, kad realizuoti nuo 2013 m.
sausio 1 d. įsigaliojusiame naujos redakcijos LR Žemės mokesčio įstatyme 4 str. nuostatą,
kad žemės mokesčiu neapmokestinama žemės ūkio paskirties žemė, kurioje įveistas miškas
Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Manytume, kad tam tikslui būtų pakankama VMI suteikti pasinaudoti VĮ Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo centro informacinėje sistemoje kasmet suvedamų žemės ūkio
plotų deklaravimo duomenų ar Nacionalinės mokėjimų agentūros pareigūnų patikrinimų
duomenų, kuriuose fiksuojami patikrų duomenys apie įveistus miškus bei Valstybinės
miškų tarnybos vedamame Valstybiniame miškų kadastre kaupiamos informacijos apie
įveistus miškus.
III. Institucinių struktūrų ir gebėjimų stiprinimas Žemės ūkio ministerijoje ŽŪM kuruojamų
miškų ūkio klausimams kaimo plėtros kontekste sprendimui. Bendradarbiavimo su
socialiniais partneriais klausimai.
3.1. Europos Sąjungos bendrojoje žemės ūkio politikoje ženklus dėmesys yra skiriamas kaimo
plėtros veikloms skatinti. Lietuvoje miškų ūkis yra tampri ir neatsiejama kaimo plėtros dalis (~840
tūks. ha privačių miškų, ~250 tūkst. miškų savininkų). Žemės ir miškų savininkai yra dažnai tie
patys žmonės, tad veikla tvarkant žemę ir miškus yra neatsiejama, susijusi. Lietuvos privatus miškų
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ūkis turi poveikį visiems kaimo plėtros elementams: įsidarbinimui, pajamoms, verslumo didinimui,
infrastruktūros plėtrai, gamtinės aplinkos gerinimui.
Natūralu, kad Žemės ūkio ministerijai tenka kuruoti ne tik žemės ūkio klausimus , bet ir daugelį
miškų savininkams svarbių sričių: ES finansinės paramos žemės ūkio paskirties žemių apželdinimui
mišku; miškininkystei privačioje žemėje, konsolidacijai, miško savininkų kooperacijai ir pan.
klausimams spręsti. Nemaža dalis (~10 proc.) kiekvieno programinio periodo ES struktūrinių fondų
paramos lėšų skiriama ir miškų sektoriaus paramos priemonėms. Pažymėtina, kad didžioji dalis
kaimo plėtros programos miškų sektoriaus priemonių tampa vis populiaresnės, sėkmingai
įgyvendinamos ir intensyviai įsisavina joms skirtas lėšas. Toks progresas yra sveikintinas, tačiau
atsižvelgiant į miškų sektoriaus paramos priemonių įgyvendinimo metu sukauptą patirtį, kuomet
besikeičiant nacionaliniams teisės aktams, ES teisės dokumentams ir aktyvėjant pareiškėjams
atsiranda poreikis pastoviai koreguoti ir tobulinti priemonių įgyvendinimo tvarką, būtina įvertinti ir
naujus iššūkius įgyvendinant naujas miškų sektoriaus paramos priemones bei didėjantį ministerijos
specialistų darbo krūvį ateityje.
Atsižvelgiant į tai, siūlytume svarstyti galimybę Žemės ūkio ministerijoje stiprinti
institucines struktūras ir gebėjimus miškų ūkio klausimų kuravimui.
IV. Dėl bioekonomikos plėtros Lietuvoje.

4.1. Europos Sąjungoje vis didesnis dėmesys yra skiriamas bioekonomikos plėtrai, kurios tikslas yra
mažinti šalių priklausomybę nuo importuojamų angliavandenilių (naftos ir gamtinių dujų) pereinant
prie vietinių žemės ūkyje auginamų žaliavų ar atliekų, kurti aukštos pridėtinės vertės produkcijos
gamybos grandines nuo iš žemės ūkio iki pramoninės produkcijos panaudojant naujas technologijas
ir tokiu būdu didinti žemės ūkio produkcijos gamintojų pajamas.
Lietuva Europos Sąjungoje yra vertinama, kaip šalis, turinti vieną didžiausių neišnaudotų lignoceliuliozines (medienos, šiaudų, žolinių augalų) žaliavos potencialą. LR Vyriausybės numatyta
centralizuoto šilumos ūkio pertvarka, pakeičiant gamtinių dujų naudojimą vietiniu biokuru
didžiuosiuose Lietuvos miestuose per artimiausius tris metus daugiau kaip du kartus padidins
biomasės suvartojimą centralizuotos šilumos tiekimo gamyboje Lietuvoje. Tačiau Lietuvoje liks
neišnaudotas agro-biožaliavos (šiaudų, žolinių augalų ir plantacinių želdinių) potencialas, kurio
pagrindu gali būti plėtojamos bioekonomikos iniciatyvos.
Lietuvos miško savininkų asociacija, Lietuvos biotechnologų asociacija, Lietuvos biomasės
energetikos asociacija, Lietuvos chemijos pramonės įmonės, LR Žemės ūkio rūmai, mokslo
institucijos yra pradėjusios diskusijas ir ketina apjungti žinias ir resursus plėtojant bioekonomikos
iniciatyvos – biorafinerijos projektą, kurio tikslas būtų sukonsoliduoti reikiamą vietinės lignoceliuliozinės žaliavos ir atliekų (medienos, šiaudų, žolinių augalų) kiekį, pritraukti ženklias
investicijas ir Lietuvoje įdiegti technologiją gaminti antros kartos etanolį ir bio-plastikus.
Kviečiame LR Žemės ūkio ministeriją palaikyti ir aktyviai dalyvauti plėtojant
bioekonomikos iniciatyvas Lietuvoje, kurios sukurtų naujas realizavimo rinkas žemės
ūkio produkcijos gamintojams.
Pagarbiai,
dr.Algis Gaižutis, LMSA Valdybos pirmininkas
Lietuvos miško savininkų asociacija (LMSA)
Juozapavičiaus g. 9-303, Vilnius
Tel./fax. +370 5 2767590; mob. +370 687 95113
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