LMSA 2004 m. veiklos ataskaita
Lietuvos miško savininkų asociacija, vykdydama privačių miško savininkų konsultavimą 2004
metais pagal sutartį su Aplinkos ministerija pasiekė iš tiesų neblogu
rezultatų apie ką byloja skaičiai. Palyginus su 2003 m., 2004 metais
buvo apmokyta ir konsultuota dvigubai
daugiau privačių miškų
savininkų. 2004 m. LMSA ir PMPC apmokė 1637 savininkus. Pagal
2004 m. veiklos sąmata buvo numatyta suorganizuoti 10-13 kursų
miško savininkams – buvo organizuoti 26 kursai. Organizuojamos
netradicinės Miško dienos (38 renginiai) prie laužo su nakvynėmis
palapinėse ypač sužavėjo miško savininkus. Po teorinių užsiėmimų ir
paklaidžiojus po miškus, visai smagu buvo gamtoje susikurti laužą, išsikepti dešrelių ir kartu
reiklaus aptarti.
Surengus miško dieną Širvintose, lapkričio mėn. 5 dieną 51 miškų savininkas įstojo į
Asociaciją, buvo įkurtas Lietuvos miškų asociacijos Širvintų skyrius. Pirmininku išrinktas
ūkininkas Viktoras Čatrauskas.
Į kursus ir miško dienas susirenka įvairaus amžiaus ir išsilavinimo miško savininkai. Visų
pirmą mūsų organizuojami mokymai suteikia praktinio supratimo apie miško visumą,
ūkininkavimą jame. Savininkams bandoma įdiegti tvaraus ūkininkavimo sampratą, kurią
reikėtų suvokti kaip ekonomių, visuomeninių ir aplinkosaugos aspektų suderinamumą su miško
savininko ūkinės veiklos tikslais. Mokymų metu savininkai buvo supažindinami su ES
struktūrinių fondų miškų ūkui įsisavinimo galimybėmis.
Visiems seminaruose dalyvavusiems savininkams buvo paruošta padalomoji medžiaga, kurią
sudarė: Privačių miškų tvarkymą reglamentuojantys dokumentai – miškų įstatymas, privačių
miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai, apvaliosios medienos gabenimo tvarka, „Leidimų
kirsti mišką išdavimo tvarka“, Informacija apie Lietuvos miško savininkų asociaciją, Paramos
kryptis "Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku" – kur savininkas gali rasti
informacija apie paramos tikslus, gavėjus, maksimalias išmokas miško įveisimui ir priežiūrai,
prarastų pajamų išmokas, administravimą, pateikiamų dokumentų sąrašas ir kiti NMA
reikalavimai.
Pagal projekto 7 priemonę „Privačių miško valdų lankymas ir konsultavimas“ aplankyta 312
valdų. Remiantis LMSA kooperatyvų ir skyrių duomenimis, 2004 m. buvo konsultuota virš
20.000 savininkų ir aplankytos 8000 savininkų valdos.
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Pagrindinės problemos ir klaidos:
Grąžinant miškus, buvo padaryta nemaža klaidų, tad šiandien privati nuosavybė daug kur
įsiterpia į valstybinius miškus.
Kita problema – prie miškų nėra privažiavimo. Atkuriant nuosavybę, savininkams nebuvo
nurodyta išsaugoti kelius, tad šie juos užarė ir pavertė dirbama žeme, o už ją mokamos ES
tiesioginės išmokos. Taigi savininkui saugoti mažai naudojamus kelius visiškai nenaudinga.
Miškuose keliai dažniausiai eina per kelių savininkų valdas, ir per valstybinius miškus, tačiau
jei kartą per juos pervežama mediena, keliai visai sudarkomi. Miškų masyvuose nėra tarpinių
sandėlių, prie kurių galėtų privažiuoti galinga šiuolaikinė technika. Tuo tarpu prie gerų kelių
štabeliuoti medieną draudžiama, tad kol kas padėtis yra kebli ir tinkamų sprendimų jai
pagerinti nėra.
Problemų kyla ir dėl miškų, esančių saugomose teritorijose. Grąžinant mišką, savininkams
nebuvo paaiškinta, kad tokiose vietovėse jie neturi teisės nusikirsti nė vieno medžio, netgi savo
būsto remontui.
Dar viena nuosavybės gražinimo sukurta problema – kolektyvinė nuosavybė. Kiekviena valda
turi vidutiniškai po 1,5 savininko. Teko susidurti su miško valdomis, kurios priklauso
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dešimčiai ir daugiau bendrasavininkų. Be VISŲ bendrasavininkų sutikimo negalima nukirsti
nei vieno žalio medžio. Negalima parduoti ir savo dalies. Tuo tarpu miškų įstatymas neleidžia
dalinti miško valdos, jei po padalinimo nors viena dalis bus mažesnė 5 ha. (Vidutinė valda
Lietuvoje 4,58 ha). Dėl bendrasavininkų tarpusavio nesutarimo neįmanoma vykdyti jokių, net
vėjolaužų, kirtimų, tokie miškai tampa ligų židiniais.
5. Dėl nebaigto miškų grąžinimo klesti kyšininkavimas, būsimi savininkai reketuojami, verčiami
skubotai parduoti savo valdas žemesne negu rinkos kaina, klesti nelegalus miško pirkimo ir
pardavimo verslas. Nusikalstamos grupuotės kuria ištisą tinklą fiktyvių įmonių, kad galėtų
pasisavinti pridėtinės vertės mokestį. Todėl klostosi tokia ydinga padėtis, kai savininkai bijo
verstis miško ruoša, dalis jų skuba parduoti mišką su visa žeme ir taip atsikratyti „galvos
skausmo“. Itin didelę paklausą turi tos valdos, kur medynai brandūs, jie tuojau pat ir iškertami.
6. Susiduriama ir su daugybe kitų problemų, tokių kaip miško vagystės, šiukšlinimas ir pan.
7. Daugelis problemų, kaip pavyzdžiui kelių remontas ir priežiūra, melioracijos sistemų priežiūra,
miško sanitarinė apsauga neįveikiamos vienam savininkui, turinčiam kelis ha miško, nes jos
liečia visus konkretaus miško savininkus. Jas galima išspręsti tik kooperuojantis. LMSA
skatinimo, mokymo ir rėmimo dėka Lietuvoje dirba virš dvidešimt miško savininkų
kooperatyvų. Jie jau pajėgūs teikti paslaugas visoje Respublikos teritorijoje. Jų darbo patirtis
nedidelė, tačiau ir ji įrodo, kad asocijuoti miško savininkai turi žymiai didesnes galimybes
sėkmingai tvarkytis savo miškuose, negu pavieniai.
Šių metų pavasarį ES lėšomis bus sodinami miškai žemės ūkio plotuose. Ūkininkai ir kiti
žemės savininkai šiemet pateikė 194 paraiškas. LMSA parengė 84 želdinimo projektus ir
užpildė paraiškas 290 ha žemės paskirties žemės apželdinimui mišku. Ateityje šio tipo
paslaugų LMSA turės teikti vis daugiau, nes norint gauti paramą miško technikai arba miškų
infrastruktūrai gerinti, reikia parengti verslo arba veiklos planus. Ne kiekvienam miško
savininkui bus įkandamas tas sudėtingas dokumentas.
Pavyzdingai tvarkomos privačios miško valdos konkurse šiemet dalyvavo 20 miško
savininkų. Visiems dalyviams buvo įtektos 2005 m. darbo knygos, dalyvio pažymėjimai ir
200 Lt. nuolaidų kuponai motopjūklams. Konkurso nugalėtojai (1-4 vietos savininkai)
apdovanoti vertingomis dovanomis: 1 vietai UAB „Ekomediena“ įteikė 1000 Lt vertės čekį
sodo ir miško įrangai įsigyti.; 2 vietai MSK „Aukštaitijos šilas“ padovanojo miškotvarkos
projektą (vertė 950 Lt); 3 vietai UAB „Bangenės miškas“ miškas padovanojo purkštuvą su
repelentais (vertė 600 Lt); 4 vietai KB „Jungtiniai miškai“ padovanojo aprangos komplektą
(vertė 250 Lt).
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LMSA valdybos narių ir aktyvo 10 susitikimų metu buvo suformuluoti ir pateikti
pareiškimai bei pasiūlymai teisės aktams 2004 metais:
Dėl miško sanitarinės apsaugos taisyklių Aplinkos ministerijai. 2004 m. sausio 7 d.
Dėl kompensacijų … apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos patvirtinimo. Aplinkos ministerijai.
2004 m. sausio 7 d.
Dėl palankių sąlygų užtikrinimo naujų miškų įveisimui. LR Vyriausybei, LK ŽŪM, LR AM.
2004 m. sausio 8 d.
Dėl ūkininkavimo privačiuose miškuose problemų. Aplinkos ministerijai 2004 m. sausio 27 d.
Pastabos privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų projektui. Aplinkos ministerijai. 2004
m. sausio 12d.
Dėl PEFC miškų sertifikavimo sistemos diegimo. LR Ūkio ministerijai, Aplinkos ministerijai.
2004 m. gegužės 14 d.
Pastabos patikslintam LR Vyriausybės nutarimo „Dėl LRV 1997 m. liepos 24 d. nutarimo Nr.
799 „Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui.
Aplinkos ministerijai, LR Vyriausybės kanceliarijai 2004 m. balandžio 29 d.
Siūlymai Aplinkos Apsaugos ministerijai dėl pagrindinių miško kirtimų taisyklių 2004 m.
sausio 26 d.
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9. Pastabos dėl ribinių linijų tarp privačių miško valdų nustatymo. Aplinkos ministerijai 2004 m.
vasario 18d.
10. Siūlymai dėl LR Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo tobulinimo. LR Žemės ūkio ministerijai
2004 m. kovo 15 d.
11. Pastabos dėl miškotvarkos projektų derinimo tvarkos. Aplinkos ministerijai 2004 m. kovo 4 d.
12. Pastabos dėl LR Vyriausybės nutarimo projekto „Dėl kompensacijų privataus miško
savininkams, steigiant naujas saugomas teritorijas, keičiant esamų saugomų teritorijų statusą ar
nustačius jose veiklos apribojimus, mažinančius gaunamą naudą, apskaičiavimo ir išmokėjimo
tvarką“ 2004 m. kovo 27 d.
13. Pastabos dėl apvalios medienos, pagamintos privačiuose miškuose, gabenimo tvarkos.
Aplinkos ministerijai 2004 m. gegužės 7d.
14. Pastabos dėl paramos miškų ūkiui iš EŽŪOGF 2004-2006 m. administravimo tvarkos. LR
Žemės ūkio m ministerijai 2004 m. gegužės 25 d.
15. Siūlymai dėl LR žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo. LR Žemės ūkio ministerijai, 2004 m.
gegužės 18d.
16. Pastabos dėl kirstinių medžių ženklinimo tvarkos. Aplinkos ministerijai. 2004 m. birželio 23 d.
17. Siūlymai dėl LR Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo pakeitimo įstatymo projekto. 2004 m.
liepos 12 d.
18. Dėl leidimų veisti mišką išdavimo tvarkos ir kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonės
"Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku" finansavimo . 2004 m. rugpjūčio 23 d.
19. Dėl Aplinkos ministro įsakymu tvirtinamo "Kirstinų medžių ženklinimo privačiuose miškuose
tvarkos aprašo" projekto . 2004 m. rugpjūčio 25 d.
20. Dėl miško kirtimo privačiose valdose, kurioms nėra sudarytas miškotvarkos projektas, tvarkos
aprašo projekto. 2004 m. rugsėjo 9 d.
21. Dėl LR Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo pakeitimo įstatymo projekto derinimo. 2004 m.
rugsėjo 12 d.
22. Dėl Reikalavimų matavimo ir tūrio apskaičiavimo taisyklėms. 2004 m. rugsėjo 24 d.
23. Dėl miško ugdymo taisyklių. 2004 m. spalio 1d.
24. Dėl naujų saugomų teritorijų privačiuose miškuose steigimo. 2004 m. lapkričio 29 d.
2004 m. LMSA išleisti 3 informacinio pobūdžio lankstinukai (tiražas 1500) ir 4 Infomedžio
biuleteniai (tiražas 1000).
Pagal 2004 m. pasirašytą sutartį su Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija dėl visuomenės
informavimo privačių miškų tvarkymo ir ES paramos miškų ūkiui įsisavinimo aktualiausiais
aktualiais klausimais, LMSA iniciatyva ir su jos atstovų dalyvavimu buvo transliuojamos 35
laidos.
2004 m. gruodžio mėnesį buvo organizuota tarptautinė konferencija „Privataus miškų ūkio
plėtros perspektyvos ES kontekste“. Konferencijoje dalyvavo 8 atstovai iš Baltijos šalių ir
Suomijos bei 30 Lietuvos atstovų iš valstybinių institucijų ir privačių miško savininkų
organizacijų.
Lietuvos miško savininkų asociacijos valdybos pirmininkas ir kiti valdybos nariais atstovavo
Lietuvos privatų miškų ūkį, dalyvaujant 15 tarptautiniuose renginiuose Europos šalyse.
LMSA administracija
Ozo g. 10A,
08200 Vilnius
Tel./faks.8-5 2767590
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