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DĖL LR TERITORIJOS BENDROJO PLANO KONKRETIZUOTŲ SPRENDINIŲ

Atsižvelgiant į tai, kad 2020-06-04 LR Seimas patvirtino LRBP koncepciją 2050, kurią detalizuojant
viešai konsultacijai 2020-07-30 pateiktas parengtų LRBP konkretizuotų sprendinių 2030 projektas,
teikiame šiam projektui asociacijos narių apibendrintas pastabas ir pasiūlymus:
1.Būtina aiškiai susieti Nacionalinio Pažangos Plano (NPP) tikslus ir uždavinius su LRBP
konkretizuotais sprendiniais, prie kiekvieno jų konkrečiai nurodant- kurį NPP tikslą ir uždavinį
sprendžia. To pateikiamame viešam svarstymui projekte nėra.
2.Prie konkretizuotų sprendinių projektinių dokumentų būtina pateikti pilną sąrašą Rodiklių
sprendinių įgyvendinimo rezultatams vertinti. To pateikiamame viešam svarstymui projekte nėra.
3.Konkretizuoti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniai iki 2030 m. privalo būti
formuojami prieš tai atlikus jų realizavimui ir kompensacijoms už privačios nuosavybės
apribojimus reikalingų lėšų poreikio analizę ir vertinimą, numačius konkrečius finansavimo
šaltinius. To pateikiamame viešam svarstymui projekte nėra. Seime svarstant LRBP koncepciją
2050 rengėjai ne kartą tvirtino, kad detalus ekonominis ir socialinis poveikis, būtinos sprendinių
įgyvendinimui lėšos (ir jų šaltiniai) bus įvertintos ir numatytos rengiant konkretizuotus LRBP
sprendinius iki 2030 m. Tačiau viešam svarstymui pateiktuose dokumentuose tokios analizės,
paskaičiavimų ir vertinimų nėra pateikiama. Seimas, tvirtindamas LRBP koncepciją 2050, yra
aiškiai konstatavęs (I skirsnis, 17 punktas), kad <...> Privačios nuosavybės teisės užtikrinamos už
nustatomus apribojimus kompensuojant įstatymų nustatyta tvarka.<...>
4.Konkretizuotuose sprendiniuose nėra pateikiama, kaip bus realizuojamas Seimo patvirtintoje
LRBP koncepcijoje numatytas svarbus įpareigojimas (I skirsnis, 211 punktas) optimizuoti esamą
saugomų teritorijų sistemą, kas gali vesti prie vienpusių, nepamatuotų ir nesubalansuotų
sprendimų. Saugomų teritorijų optimizavimui skirtų sprendinių pateikiamame viešam svarstymui
projekte nėra.
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Pastabos LRBP konkretizuotų sprendinių 2030 projekto atskiroms dalims:
LR-BP-TERITORINIŲ ELEMENTŲ VYSTYMAS
5.Siūlome tikslinti 18 psl. p. 439.4. tvarkyti ir prižiūrėti urbanizuotose teritorijose esančias
natūralios ir santykinai natūralias erdves (natūralios kilmės medynai, pievos, vandens telkiniais, jų
slėniai, pelkaitės) taip, kad procesai, vykstantys jų viduje, atitiktų ar atkartotų natūralius – savaime
vykstančius gamtinius procesus;
6.Siūlome tikslinti 23 psl. p. 477 Intensyvus miškų ūkis (skiltis „Skatinamos priemonės“):
- 1 sakinį taip: „Ugdomi aukštos kokybės žaliavinę medieną tiekiančiostys medynai tvariose miško
ekosistemose miškų ūkinės paskirties (IV gr.) miškuose.“
- 3 sakinį tikslinti taip: „Skatinamos visos tausojančios ir artimos gamtai draugiškos
miškininkavimo priemonės, prisidedančios prie tausaus tvaraus miškų ūkio vystymo ir
naudojimo.“
Paaiškinimas: Neleistina ir nepriimtina, kad LRBP konkretizuotų sprendinių 2030 projekte nepagrįstai keičiamas
traktavimas, kas laikoma intensyviu miškų ūkiu (Mi), bandant eliminuoti iš aukštos kokybės žaliavinę medieną
tiekiančių miško plotų visus III gr. miškus (KONKRETIZUOTI SPRENDINIAI. TERITORINIŲ ELEMENTŲ
VYSTYMAS Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, psl.23, 477 punktas). Tai prieštarauja LR Miškų
įstatymui, tokių galimybių nenumato 2020-06-04 LR Seimo patvirtina LRBP koncepcija 2050. Be to, LR_BP Lietuvos
regionai 290 punkte numatomas Lietuvos miškų suskirstymas į tausojančio ir intensyvaus miškų ūkio teritorijas
(„Bioprodukcinio ūkio veiklų ir skatinamų priemonių brėžinys“) yra netikslingas.
Šiuo metu visi Lietuvos miškai suskirstyti į aiškiai identifikuotas 4 miškų grupes. Kiekvienai miškų grupei nustatytos
prioritetinės funkcijos, todėl papildomas, ne toks detalus miškų skirstymas teigiamo efekto neduos, o tik padidins
biurokratiją. LR bendrojo plano sprendiniuose planuojamas intensyvus miškininkavimas tik IV grupės miškuose nėra
nei pakankamai aiškiai apibrėžtas, nei pagrįstas: kas yra intensyvus miškininkavimas ir kodėl jis nėra priimtinas III
grupės miškuose, kaip kad yra iki šiol. Miškininkavimo intensyvumas labiausiai sietinas su miško auginimo nuostoliais
žuvusių dėl vidurūšinės ir tarprūšinės konkurencijos, ligų, kenkėjų, klimatinių veiksnių medžių tūrio dalimi nuo
bendrojo tūrio prieaugio. Intensyvus miškininkavimas tokiu būdu reiškia labiausiai atitinkančios augavietės sąlygoms
medyno rūšinės sudėties, tankumo, užtikrinančių spartų medžių augimą bei tvarios, nepalankių veiksnių poveikiui
medyno struktūros suformavimą kuo ankstyvesniame medyno formavimosi laikotarpyje. Tik tvarus, susidedantis iš
gyvybingų medžių, pilnai išnaudojančių augimo erdvę augimui, bet ne bereikalingai konkurencijai gali užtikrinti
medynams keliamus produktyvumo bei apsauginių funkcijų reikalavimus. Miškininkavimo intensyvumas Europos šalių
praktikoje dažniausiai yra vertinamas ne tik miško auginimo nuostolių dydžiu, bet ir ugdomaisiais bei pagrindiniais
kirtimais iškertamos medienos santykiu. Intensyvaus miškininkavimo atveju ugdomieji kirtimai turėtų sudaryti trečdalį
paimamos medienos, taip minimizuojant miško auginimo nuostolius iki 5-7 proc. Lietuvos miškininkystės praktikoje
miško auginimo nuostoliai III-IV grupės miškuose sudaro 15-20 proc., o ugdomieji kirtimai bendrame paimamos iš
miško medienos balanse tesudaro 10-15 proc. Taigi didinti miškininkavimo intensyvumą turėtume ne tik IV, bet ir III
grupės miškuose.
Kaip nurodyta LR Miškų įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje, ūkininkavimo tikslas III grupės miškuose –“formuoti
produktyvius medynus, galinčius atlikti dirvožemio, oro, vandens, žmogaus gyvenamosios aplinkos apsaugos
funkcijas”. Tik tvarios, intensyvaus miškininkavimo pasekoje sukurtos struktūros medynai gali pilnai atlikti jiems
keliamus produktyvumo bei aplinkos apsaugos tikslus. Intensyvus ūkininkavimas siejamas su ankstyva medyno
jaunuolynų faze, todėl laikantis tam tikrų miškininkavimo apribojimų negali turėti jokios neigiamos įtakos
puoselėjamoms III grupės miškuose įsteigtų genetinių, geologinių, geomorfologinių, hidrografinių, kultūrinių
draustinių vertybėms. Atsisakius intensyvaus ūkininkavimo III grupės miškuose bus neišvengiamai patiriami tiek
produktyvumo, tiek šiems medynams priskiriamų vykdyti apsauginių funkcijų nuostoliai.

7.Siūlome tikslinti 23 psl. Tausojantis miškų ūkis (skiltis „Skatinamos priemonės“): I sakinį taip:
„Skatinama taikyti ir artimo gamtai draugiškas miškininkavimo priemones, skatinti moksliškai
pagrįstus, darnaus vystymosi principais paremtus pagrindinius neplynuosius miško kirtimus, miško
sanitarinei apsaugai naudoti mažiau cheminių medžiagų ir, kiek leidžia galimybės, jas keisti
biologinėmis ar mechaninėmis priemonėmis.
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8.Siūlome tikslinti 27p psl. p.509, 510, 511 ir 512 taip:
„ 509. Skatinti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą medžiagų perdirbime ir produktų
gyvavimo ciklo pratęsime, medienos ir kitų atsinaujinančių medžiagų panaudojimui statybai, taip
užtikrinant lengvesnį žiedinės ekonomikos principų pritaikymą žemės ir miškų ūkyje.
510. Atnaujinti ūkinę-komercinę veiklą visuose rezervuotuose nuosavybės teisėms atkurti ir šiam
tikslui nepanaudotuose valstybiniuose miškuose, juos pardavus aukcionuose arba priskyrus
valstybinės reikšmės miškams, arba priskyrus naudoti pagal tikslinę paskirtį Valstybinių miškų
urėdijai.
511. Siekiant padėti smulkių valdų (vidutiniškai 3,3 hektaro) ūkiams išlikti rinkoje bei prisidėti prie
tvarios miškų ūkio plėtros, skatinti finansinėmis ir kt. priemonėmis privačių miškų ūkio ekonominį
efektyvumą ir konkurencingumą, remti miško savininkų kooperaciją.
512. Gerinti miško kelių ir juos jungiančių vietinių kelių tinklo būklę bei plėtoti rekreacinę
infrastruktūrą miškuose. “
9.Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvoje geologinis CO2 dujų saugojimas žemės gelmių ertmėse yra
uždraustas įstatymiškai, tad abejotina, kam reikalingas sprendiniuose 29 psl. p.529.
10.Siūlome tikslinti 30psl. punktą 531.2 taip: „531.2. suteikti galimybes tvariam, tolydžiam ir
teritoriškai pagal naudojimo normas ir kirtimo būdus diferencijuotam miško ūkiui, siekiant
išlaikyti ir didinti miškų ekosistemų biologinę įvairovę bei ekologinį-kompensacinį potencialą“;
11.Siūlome tikslinti 33-34 psl. punktus 541.4 ir 541.5 taip:
„541.4. Skatinti miško savininkus ir valdytojus savanoriškų sutarčių ar kitokiu pagrindu prisiimti
aplinkosaugos apribojimus ar vykdyti ūkinę veiklą, skirtą biologinės įvairovės elementams
palaikyti ir išsaugoti, remti natūralių ekosistemų ir gyvybingų populiacijų išsaugojimą.
Aplinkosaugos priemonių įgyvendinimui numatyti finansinį skatinimą pasitelkiant BŽŪP, Aplinkos
apsaugos strateginius planus ir Sanglaudos fondus bei valstybės biudžeto lėšas.
541.5. Didinti apsauginės paskirties miškų plotus. Optimizuoti esamą saugomų teritorijų sistemą
miškuose.„
12.Siūlome tikslinti 33 psl. punkto 541.1 papunktį 6) taip:
„6) stabdyti dirvožemio alinimą dėl žmogaus ūkinės veiklos netinkamai naudojant trąšas, augalų
apsaugos produktus, nuotekų dumblą ir kitas chemines medžiagas, taip pat dėl intensyvaus žemės
dirbimo, monokultūrų auginimo, urbanizuotų teritorijų plėtros, masinių miškų kirtimų ir
intensyvios durpynų eksploatacijos;“
Pastaba: jokio realaus pagrindo neturintis ideologinis radikalių aplinkosaugininkų teiginys, kuriam ne vieta šiame
dokumente. Miškų ūkinė veikla vykdoma vadovaujantis tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principais, įtvirtintais LR
Miškų ir kt. įstatymuose.

LR-BP-KONKURENCINGA VALSTYBĖ 2030
13.Siūlome tikslinti 14 psl. 93 punkto pirmą sakinį taip:
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„93. Nustatyti, kad apie 60 30 proc. šalies teritorijos naudojama tausojančiai ir saugant ekosistemas,
o apie 40 70 proc. – intensyviai naudojama vystant bioprodukcinį ūkį, plėtojant pramonę,
susisiekimą ir kitas žmonių gerovei būtinas sistemas. [...]“
Pastaba: Kuo remiantis tokie procentai? Kokia dabar situacija šiuo požiūriu, ir ar užteks tų projekto rengėjų siūlomų
40% vystyti žmonių gerovei reikalingas sistemas? Netgi ES saugomų teritorijų tinklo NATURA2000 tikslų užtikrinimui
yra numatoma, kad reikia apsaugoti tik ~30 proc. gausių ES svarbos buveinių ir tik retų buveinių atžvilgiu taikomas
~60 proc. apsaugos reikalavimas. Naujojoje ES Bioįvairovės strategijoje 2030 taipogi numatoma ~30 proc. saugomų
teritorijų siekinys. Juo labiau, kad ir saugomose teritorijose privalo būti vykdoma ūkinė veikla, užtikrinanti palankias
sąlygas saugomoms gamtos vertybėms.

14.Siūlome 15 psl. arba išbraukti 98 punkto papunkčius 98.1-98.4, arba - papildyti ir kitomis ne
mažiau svarbiomis ES Biologinės įvairovės strategijos 2030 nuostatomis.
15.Siūlome tikslinti 15 psl. 100 punktą taip:
„100. Biologinės įvairovės ir ekosistemų apsaugai Lietuvoje yra plėtojamas Natura 2000 teritorijų
tinklas. Natura 2000 teritorijos yra integruojamos į dabartinę nacionalinę saugomų teritorijų
sistemą, ją optimizuojant. Siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos (ES) direktyvų Dėl laukinių
paukščių apsaugos (79/409/EEC) ir Dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos
(92/43/EEC) reikalavimus, iki 2022 m. baigiama Natura 2000 tinklo plėtra, nustatant būtinas
apsaugos priemones ir įgyvendinant tvarkymo dokumentus, parengtus specialiai šioms teritorijoms
ar įtrauktus į kitus plėtros planus. Planuojama, kad baigus formuoti Natura 2000 tinklą, visiems
Lietuvos teritorijose sutinkamiems 54 natūralių buveinių tipams ir 55 rūšims bus skirta
pakankamai saugomų teritorijų parengtos moksliškai pagrįstos tvarkymo gairės kiekvienai Natura
2000 teritorijai. Žemės ir miško savininkai ir (ar) valdytojai, kurių valdos patenka į Natura 2000
teritorijas ir kuriose patiriami aplinkosauginiai apribojimai, gali ir galės pretenduoti į išmokas,
nustatytas ES bendrojoje žemės ūkio politikoje gaus adekvačias apribojimų mastui finansines
kompensacijas, išmokas bei subsidijas laisvanorišku pagrindu sudarytų apsaugos sutarčių
įsipareigojimų įgyvendinimui.“
16.Būtina detalizuoti, kokį „partnerystės modelį“ turima omenyje 15 psl. punkte 102, kur kalbama
apie Sūduvos (Suvalkijos) nacionalinio parko steigimo procedūras . Beje, naujo nacionalino parko
steigimo procedūras reika pradėti iš naujo, o ne “atnaujinti”.
17.Siūlome išbraukti 26 psl. punktą 139, kadangi jame pateikiamas miško sąvokos apibrėžimas
(nuo 0,5 ha) nėra tapatus LR Miškų įstatyme įtvirtintam miško apibrėžimui (nuo 0,1 ha) ir gali
iššaukti daug painiavos.
18.Siūlome išbraukti 26 psl. punktą 140, kaip perteklinį. Šiame sprendinyje ekosisteminių paslaugų
įvardinti ribiniai dydžiai nėra argumentuoti, neišdiskutuoti ir nepagrįsti moksliškai.
19.Siūlome išbraukti 27 psl. punktą 142, kaip perteklinį.
Paaiškinimas: 142.1 papunkčio sprendinį jau įgyvendina esama miško grupių ir pogrupių sistema. O 142.4 papunktyje
įvardintas sprendinys nėra pagrįstas: negalima versti ugdyti daugiau, nei būtina; kas yra vyresnio amžiaus
degraduojantys medynai? Miškininkystėje naudojama medynų brandumo grupės sąvoka. Tuo labiau kad Lietuvoje vis
dar galioja medynų kirtimo amžiai. Ir kokiais kirtimais jie turėtų būti kertami pagal 142.4 sprendinį? Dėl
degraduojančių medynų – paprastai degradacijos procesai prasideda medynuose pasiekusiuose gamtinę brandą. Tai
siekiama pirmiausia kirsti sengires?
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20.Siūlome performuluoti 28psl. punktą 145.2 sekančiai:
„145.2. įvertinti esamas gamtines vertybes miškuose ir atitinkamai optimizuoti saugomas teritorijas,
pagal gamtinių vertybių būklę, pervedant miškus į atitinkamą miškų grupę bei išimant iš saugomų
teritorijų neatitinkančius nustatytiems kriterijams pagal gamtinių vertybių gausą miškus.
Paaiškinimas: Būtina realizuoti Seimo patvirtintoje LRBP koncepcijoje numatytą svarbų įpareigojimą (I skirsnis, 211
punktas) optimizuoti esamą saugomų teritorijų sistemą. Kadangi atskiri miškai esamose saugomose teritorijose bei
priskirti III-IV miškų grupėms neturi svarbios gamtosauginės reikšmės, juose tikslinga tvariai miškininkauti, o kad
nebūtų neapibrėžtumo, tokius miškus reiktų išjungti iš esamų saugomų teritorijų, jas optimizuojat.

LR_BP LIETUVOS REGIONAI:

21.

Siūlome atsisakyti 16 psl. 290 punkte numatomo Lietuvos miškų suskirstymo į
tausojančio ir intensyvaus miškų ūkio teritorijas („Bioprodukcinio ūkio veiklų ir
skatinamų priemonių brėžinys“) kaip netikslingo.

Paaiškinimas: LR Miškų įstatyme visi Lietuvos miškai suskirstyti į aiškiai identifikuotas 4 miškų grupes. Kiekvienai miškų
grupei nustatytos prioritetinės funkcijos ir todėl kiti miškų teritorijų skirstymai naudojant naujas sąvokas teisiškai ir
moksliškai yra nepagrįsti, nes nebuvo svarstyti AM sudarytose mokslinėse ar konsultacinėse tarybose.

22.

Siūlome išbraukti šį sakinį iš 23 psl. punkto 309.3: „Siekiant subalansuotos regiono
miškininkystės plėtros, numatoma diferencijuotai taikyti tausojančios miškininkystės
priemones visuose I – III grupės ir IV grupės miškuose, esančiuose saugomose
teritorijose. Intensyvios miškininkystės priemones numatoma taikyti tik IV grupės
miškuose esančiuose ne saugomose teritorijose ir agro miškuose. [...]“ bei šį sakinį 26
psl. punkto 322.: „[...]Siekiant subalansuotos regiono miškininkystės plėtros,
numatoma diferencijuotai taikyti tausojančios miškininkystės priemones visuose I – III
grupės ir IV grupės miškuose, esančiuose saugomose teritorijose, o intensyvios
miškininkystės priemones numatoma taikyti tik IV grupės miškuose esančiuose ne
saugomose teritorijose ir agro miškuose.[...]“. Taipogi iš punktų 322 ir t.t.

23.

Siūlome išbraukti šį sakinį iš 26 psl. punkto 323.: „[...] Įgyvendinant ES Biologinės
įvairovės strategijos 2030 tikslus, siekiant sengirių bei biologinės įvairovės apsaugos,
užtikrinant natūralių gamtinių procesų eigą, numatoma Punios šilui suteikti ypatingos
apsaugos statusą - Nemuno kilpų regioninio parko Punios šilo gamtinį rezervatą ir
Punios šilo botaninį-zoologinį draustinį apjungti į Punios šilo gamtinį rezervatą. [...]“.

Paaiškinimas: Nepritariame Punios šilo gamtinio rezervato išplėtimui 4 kartus. Apsaugos tikslams pasiekti yra
pakankamas ir šiuo metu esamas Punios šilo botaninio-zoologinio draustinio statusas.
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