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APLINKOS MINISTRUI KĘSTUČIUI NAVICKUI SIŪLOMI APTARTI KLAUSIMAI
(susitikimui 2017-10-19 15 val. Aplinkos ministerijoje 508 kab. )
Gerbiamas ministre,
Esame Jums dėkingi už paskirtą laiką aptarti aktualiausius privačių miškų savininkams klausimus.
Siūlome susitikimo darbotvarkei keletą žemiau pateikiamų klausimų.
Tikimės konstruktyvaus ir abipusiai naudingo dialogo. Susitikime planuojame dalyvauti 10-12 asociacijos
atstovų.

I.

Dėl miško savininkų patiriamų nuostolių kompensavimo galimybių paskelbus
ekstremalią situaciją visoje šalyje

Dėl liūčių Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 781 „Dėl valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ visoje šalyje yra paskelbta ekstremali situacija. Jau kelintas mėnuo
miško keliai neįvažiuojami, nėra galimybių išvežti pagamintos medienos, pagaminta produkcija genda, stoja
miškų ūkiniai darbai,
Dėl neįprastai didelio kritulių kiekio stipriai pakilęs vanduo užliejo dalį naujai įveistų miškų. Jei tas tęsis
ilgesnį laiką, tai po vandeniu ir užmirkusiose augavietėse atsidūrę medeliai žus. Nėra galimybės dalyje
kirtaviečių vykdyti miško sodinimo darbus. .
Dėl susidariusių nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių nėra galimybių vykdyti sutartinius
įsipareigojimus, prisiimtus vykdant ES paramos miškų ūkiui priemones.
Lietuvos miško savininkų asociacija kreipiamės į Aplinkos ministeriją, prašydami imtis priemonių
pašalinti ekstremalios situacijos padarinius Lietuvos miškuose ir skirti paramą nuo stichinės nelaimės
nukentėjusiems:
1. 2018 m. skirti paramą žuvusių dėl išmirkimo miškų (įskaitant naujai įveistus miškus) atkūrimui:
kompensuoti žuvusių miškų atkūrimo išlaidas, nemokamai aprūpinti sodinukais.
2. Sutarti su Žemės ūkio ministerija ir Nacionaline mokėjimų agentūra, kad nebūtų skiriamos sankcijos
ir baudos už laiku neįvykdytus prisiimtus įsipareigojimus vykdant ES paramos miškų ūkiui
priemones, o įsipareigojimų vykdymas būtų atidėtas. Netaikyti sankcijų, jei dėl susidariusių
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių žus įveisti miško jaunuolynai, nebus atkliktos
numatytos priemonės (pvz. mineralizuotų juostų įrengimas ir pan.)
3. Pasiekti, kad nuo ekstremalios situacijos nukentėjusių miškų ūkio subjektų finansinių įsipareigojimų
vykdymas finansinėms institucijoms būtų atidėtas, suteikiant tam užtikrinti būtinas valstybės
garantijas.
4. Skirti papildomų lėšų melioracijos ir kelių tinklo miškuose remontui ir tvarkymui. Leisti miško
savininkams neatlygintinai naudotis mažaisiais miško karjerais miško kelių tvarkymui ir remontui.

II.

Grėsmės dėl neproporcingų ekonominių sankcijų juridiniams asmenims.

Aplinkos ministerijos iniciatyva 2016-04-14 Seimui priėmus Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimus
(įsigaliojo 2016 m. rugpjūčio 1 d.) nustatytos neproporcingos ekonominės sankcijos juridiniams asmenims už
įvairius ir labai plačiai traktuojamus aplinkosauginius pažeidimus. Tame tarpe yra nurodomi ne tik esminiai
pažeidimai, o sudaroma galimybė bausti ženkliomis finansinėmis nuobaudomis už bet kokį nežymų
nukrypimą nuo Miško dauginamosios medžiagos nuostatų, Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų,
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Priešgaisrinės miškų apsaugos ir Miško sanitarinės apsaugos reikalavimų. Toks neapibrėžtumas ydingas
teisinėje praktikoje, sudaro prielaidas tarpti korupcijai, kuria netikrumo ir neapibrėžtumo atmosferą, kerta
pasitikėjimą teisine valstybe.
Pavyzdžiui:
119 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už miško išteklių naudojimo ir jų atkūrimo reikalavimų pažeidimą
Pagrindinių kirtimų patvirtintos metinės biržės neteisėtas viršijimas užtraukia baudą nuo vieno šimto
keturiasdešimt iki trijų tūkstančių eurų.
Miško dauginamosios medžiagos nuostatų reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių
šimtų eurų.
Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno
tūkstančio dviejų šimtų eurų.
Šio straipsnio 3 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų
penkiasdešimt iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.
Miškų neatkūrimas per Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nustatytus terminus užtraukia baudą už kiekvieną
neatkurtą miško hektarą po vieną tūkstantį keturis šimtus eurų.
Šio straipsnio 5 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą už kiekvieną neatkurtą
miško hektarą po tris tūkstančius eurų.
120 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už priešgaisrinės miškų apsaugos reikalavimų pažeidimą
Priešgaisrinės miškų apsaugos reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki
vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.
Priešgaisrinės miškų apsaugos reikalavimų pažeidimas, sukėlęs miško gaisrą arba jo išplitimą, užtraukia baudą
nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.
121 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už miško sanitarinės apsaugos reikalavimų pažeidimą
Miško sanitarinės apsaugos reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų
šimtų eurų.
Šio straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų
penkiasdešimt iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.
Miško sanitarinės apsaugos reikalavimų pažeidimas, jeigu buvo padaryta žala aplinkai, užtraukia baudą nuo
vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.
Šio straipsnio 3 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki
šešių tūkstančių eurų.

Kreipiamės į Aplinkos ministeriją prašydami:
1. Pateikti metodines rekomendacijas Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų pareigūnams
atvertomis galimybėmis labai plačiai traktuoti galimus nusižengimus ir nepiktnaudžiaujant
įstatymo spragomis, o taikyti ekonomines sankcijas tik esant rimtiems aplinkosauginiams
pažeidimams.
2. Inicijuoti Aplinkos apsaugos įstatymo pakeitimus, atsisakant nelogiškų ir neproporcingų
reikalavimų.

III.

Dėl privataus miškų ūkio ekonominio ir socialinio monitoringo bei analizės funkcijų

Privatus miškų ūkis užima reikšmingą dalį bendrame šalies miškų sektoriuje tiek pagal privačių miškų
savininkų valdomą miškų plotą (virš 40 proc. visų miškų), tiek ir pagal teikiamas paslaugas ir pagaminamą
produkciją. Tačiau valstybės politikai formuoti bei įgyvendinti reikalinga informacija apie 250 tūkst. miškų
savininkų vykdomą ekonominę veiklą, investicijas, patiriamus kaštus, socialinius pokyčius ir pan., Lietuvoje
nėra sistemiškai renkama ir analizuojama. Iki šiol nėra priskirta tokia funkcija nei vienai organizacijai ar
institucijai, nėra numatytas tam būtinas finansavimas. Atskiros, fragmentiškai užsakomos sociologinės
apklausos ir paskiri tyrimai neužtikrina tikslios, objektyvios ir privačiam miškų ūkiui svarbios informacijos
sisteminio rinkimo, apdorojimo ir pateikimo.
Tuo tarpu nemažoje dalyje ES valstybių tam yra skiriamas deramas dėmesys. Pavyzdžiui, Austrijos
Federacinėje Respublikoje, Vokietijos Federacinėje Respublikoje, Vengrijoje, Skandinavijos šalyse ir t.t.
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Siūlome Aplinkos ministerijai:
nuo 2018 m. inicijuoti nuolatinį privataus miškų ūkio ekonominį ir socialinį monitoringą bei analizę,
šioms funkcijoms vykdyti numatant pastovų finansavimą.

IV.

Dėl privačių miškų naudojimo apimčių ir politikos bei ūkinės veiklos miškuose
reglamentavimo

Lietuvos miškuose metinis medienos prieaugis artėja prie 19 mln.m3, o kasmet rinkai pateikiamos medienos
kiekis iš visų miškų yra ~ 7 mln.m3. Jei tokiose šalyse su išvystytu miškų ūkiu, kaip Austrija, Švedija ar
Suomija, nepažeidžiant darnaus ūkininkavimo principų panaudojama ~85 proc. metinio medienos prieaugio,
tai Lietuvoje panaudojame kiek daugiau pusė to, kas užauga. Dideli perbrendusių medynų kiekiai,
reguliuojant galimą kirtimų laiką tik pagal fiksuotą kirtimų amžių, kuomet neatsižvelgiama į konkrečių
augimviečių ypatumus, turime situaciją kada, pavyzdžiui, sulaukę medžiapjūtės laiko eglynai didele dalimi
yra pažeisti puvinio ir dėl to patiriami ženklūs ekonominiai nuostoliai.
Reikėtų pasinaudoti gerąją kaimyninių šalių praktika. Pavyzdžiui, Latvijoje jau nuo 2000 m. Miškų įstatyme
(žiūr. 9 skyr. https://likumi.lv/doc.php?id=2825 ) miškuose leidžiami kirtimai pagal tikslinį skersmenį.
Konkretūs tiksliniai skersmenys Latvijoje tvirtinami poįstatyminiais aktais (žiūr. Latvijos ministrų kabineto
nutarimo Nr. 935 https://likumi.lv/doc.php?id=253760 7priedą) Ta pati praktika naudojama ir Estijoje.
Šiuo metu Latvijoje rengiamasi netgi sumažinti tikslinį medžių skersmenį, pasiekus kurį galimi kirtimai –
žiūr. lentelę (juoda spalva- esama situacija, raudona- planuojami pakeitimai Latvijoje).

Šaltinis: Latvijos miško savininkų asociacija (Latvijas Meža īpašnieku biedrība), 2017 m. spalio 16 d.

Siūlome Aplinkos ministerijai:
1. Numatyti galimybę vykdyti kirtimus III ir IV gr. privačiuose miškuose pagal tikslinį medžių
skersmenį, diferencijuojant pagal medžių rūšis ir augavietę (medyno bonitetą).
2. Pavesti AM Gamtos apsaugos ir miškų departamentui išdiskutuoti ir parengti Miško kirtimų taisyklių
pakeitimus, atsisakant perteklinio reguliavimo. Tuo tikslu suburti ekspertų darbo grupę, į kurią
prašytume įtraukti ir LMSA atstovus.

V. Kaip sprendžiami kiti aktualūs einamieji klausimai, pristatyti Aplinkos ministerijai
ankstesnių susitikimų metu. Privataus miškų ūkio plėtros perspektyvų aptarimas.
Šiuos klausimus aptarsime susitikimo metu.

Pagarbiai,
s
dr. Algis Gaižutis, LMSA Valdybos pirmininkas
Lietuvos miško savininkų asociacija (LMSA)
A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius
Tel./fax. +370 5 2767590; mob. +370 687 95113
el.paštas: algis@forest.lt
interneto svetainė: www.lietuvosmiskai.lt

ORIGINALAS PAŠTU
NEBUS SIUNČIAMAS
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