Bendra LMSA 1994-2004 m. ataskaita
LMSA pareiškimai bei siūlymai teisės aktams (2002 04 13 - 2004 02 28)
1.
2.

Siūlymai dėl paramos. Aplinkos ministrui A.Kundrotui. 2002 04 17.
Dėl privataus miškų ūkio sektoriaus formavimosi. Europos komitetui prie LR Vyriausybės. 2002
04 29.
3.
Pareiškimas dėl privačių miškų tvarkymo politikos.
LR žemės ūkio rūmai, LMSA, LŠŪS, LŽSS, Lietuvos
dvarininkų sąjunga, LŪS. 2002 12 07.
4.
Dėl abiotinių faktorių, ligų, vabzdžių ir žvėrių
pažeidimų registracijos ir pranešimų perdavimo tvarkos.
Aplinkos ministerijai. 2003 02 20.
5.
Pareiškimas „Dėl privačių miškų tvarkymo politikos.
Prezidentui R.Paksui. 2003 03 17.
6.
Siūlymai ŽŪR mitingo reikalavimams. 2003 04 14.
7.
Siūlymai
teisės
aktų,
reglamentuojančių
ūkininkavimą II ir III gr. miškuose, tobulinimas.
Aplinkos ministerijai. 2003 04 15.
8.
Dėl „Pagrindinių miško kirtimų taisyklių“ pakeitimo
projekto. Aplinkos ministerijai. 2003 05 22.
9.
Dėl pagrindinių miško kirtimų taisyklių projekto. Aplinkos ministerijai. 2003 07 03.
10.
Dėl numatomo „Pagrindinių miško kirtimų taisyklių“ keitimo negatyvių pasekmių. Aplinkos
ministrui A.Kundrotui. 2003 07 05.
11.
Kreipimasis „Dėl miškininkystės priskyrimo žemės ūkio veiklai ir priemonių privačių miškų
savininkų kooperacijai skatinti“. A.Brazauskui, D.Grybauskaitei. ŽŪR, LMSA, 2003 07 31.
12.
Dėl privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų pakeitimo projekto. Aplinkos ministerijai.
2003 08 06.
13.
Dėl ugdomųjų kirtimų tvarkos tobulinimo. Aplinkos ministerijai. 2003 09 02.
14.
Dėl Teritorinių miško kontrolės padalinių reorganizavimo. Aplinkos ministrui A.Kundrotui.
2003 10 07.
15.
Dėl abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir žvėrių pažeidimų apskaitos tvarkos. Aplinkos
ministerijai. 2003 10 28.
16.
Appeal to European Parliament. Rumunija, Slovakija, Čekija, Bulgarija, Lietuva, Lenkija,
Vokietija. Briuselis. 2003 11 07.
17.
Position statement: Family Forestry Movement a Key to sustainable Development and Growth.
Riga. 2003 11 21.
18.
Dėl miškų įveisimo ir miško kultūrų priežiūros, ugdymo bei apsaugos paslaugų įtraukimo į PVM
ir pelno mokesčių neapmokestinamų paslaugų sąrašą. D.Grybauskaitei, A.Kundrotui. 2003 12 09.
19.
Dėl kompensacijų … apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos patvirtinimo. Aplinkos ministerijai.
2004 01 07.
20.
Dėl palankių sąlygų užtikrinimo naujų miškų įveisimui. LR Vyriausybei, LK ŽŪM, LRAM.
2004 01 08.
21.
Pastabos privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų projektui. Aplinkos ministerijai. 2004
01 12.
22.
Pastabos ir siūlymai „Kaimo plėtros planui“. Aplinkos ministerijai, žemės ūkio ministerijai. 2004
01 15.
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Organizuotos konferencijos, seminarai
•
Seminaras „Privataus miškų ūkio perspektyva Lietuvoje“, Vilnius, 2002 m. vasario 1 d.
•
Seminaras-forumas „Lietuvos miško savininkų švietimo, mokymo ir konsultavimo esama padėtis
ir perspektyva“, Kaunas, 2002 m. rugsėjo 4 d.
•
Strategy and nerworking Conference for Forest Owners Movement in Baltic Sea Region, Riga,
2003 m. lapkričio 21 d.
•
Problemos dėl saugomų teritorijų privačiuose miškuose, Birštonas, 2003 m. rugpjūčio 21 d.
•
Konferencija „Privataus miškų ūkio plėtros perspektyvos Europos Sąjungos kontekste“, Vilnius,
2003 m. gruodžio 5 d.
•
Seminaras-pasitarimas „Dėl iš EŽŪOG fondo skatinamų miškininkystės veiklų priskyrimo
žemės ūkio veiklai“, Vilnius, 2004 m. vasario 12 d.
•
Seminaras-pasitarimas „Nelegalių miško kirtimų bei medienos vagysčių užkardymo problemos ir
jų sprendimo būdai, Vilnius, 2004 m. vasario 17 d.
LMSA projektai 2002 - 2004 m.
•
Bendradarbiavimo tarp LMSA ir Švedijos SCC plėtra. 2001 - 2004.
•
Bendradarbiavimo susitarimas su Aplinkos ministerija. 2002.
•
Bendradarbiavimo susitarimas su Aplinkos ministerija. 2003.
•
Lietuvos privataus miškų ūkio reikmių vertinimas. FAO. 2003.
•
Moterys miškų ūkyje. Švedija. 2004.
LMSA dalyvavimas šalies ir tarptautinėse organizacijose
•
ŽŪR narė
•
Europos miško savininkų konfederacijos (CEPF) asocijuota narė (nuo 1997 m.).
•
Europos žemės savininkų organizacijos (ELO) asocijuota narė (nuo 2002 m.).
•
Miškų sertifikavimo organizacijos (PEFC) narė (nuo 2003 m.)
•
Šiaurės ir Baltijos šalių miško savininkų nacionalinių asociacijų apskrito stalo narė (Švedija,
Suomija, Norvegija, Danija, Latvija, Lietuva, Estija, nuo 1995 m.).
Esminiai skirtumai tarp Lietuvos ir ES privataus miškų ūkio
• Privatizavimo lygis
•
Valstybinio reguliavimo būdai
Medžioklės reguliavimas
•
Asocijavimasis ir kooperavimasis
•
Mokymas ir konsultavimas
•
Medienos rinkos
Švedijos patirtis
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Miško savininkų asociacijos svarbiausi tikslai:
•
Gerinti narių miškų ūkio pelningumą
•
Ginti privataus miškų ūkio interesus
•
Prisidėti prie bioįvairovės ir komercinio miškų ūkio integracijos
Priemonės:
•
Apvalios medienos prekyba
•
Kirtimai ir miškininkystės veikla
•
Narių medienos apdirbimas
•
Narių informavimas ir mokymas
•
Miškų politikos įtakojimas
Siūlymai
•
Neriboti gražinamų miškų plotų.
•
Sumažinti specialios paskirties teritorijų sąrašą, kuriuose miškai negrąžinami.
•
Sausus ir išvirtusius medžius leisti kirsti be žymėjimų ir leidimų.
•
Nustatyti kompensavimo už ūkinės veiklos ribojimus privačiuose miškuose tvarką.
•
Teikti miškų įstatyme nustatytą paramą miško savininkų kooperavimuisi.
•
Keisti Miškų įstatymo nuostatas dėl laisvo privačių miškų lankymo, uogavimo, grybavimo ir
pan.
•
Panaikinti privačių miškų miškotvarkos projektų derinimą trijose institucijose, paliekant vieną.
•
Supaprastinti dirbamos žemės apželdinimo leidimų gavimą.
•
Sudaryti teisines prielaidas steigti privačius medžioklės būrelius.
•
Sukurti savarankišką privataus miškų ūkio organizacinę struktūrą.
•
Privatizuoti visus miškus, nepriskirtus valstybiniams miškams.
•
Teikti valstybės paramą smulkiam privačiam miškų ūkiui.
•
Statyti Lietuvoje celiuliozės fabriką.
•
Panaikinti nuostatas dėl valstybinės miškų nuosavybės dominavimo.
•
Privačių miškų kontrolę perduoti iš miškų urėdijų valstybės miškų tarnybai, vykdančiai kontrolę
visuose šalies miškuose.
•
Privačių miškų savininkus kontroliuojančių organizacijų skaičiaus sumažinimas.
•
Spartinti miškų gražinimą ir privatizavimą.
•
Informuoti LMSA skyrius, kai jų nariams valstybės pareigūnai skiria baudas.
Įgyvendinti siūlymai
Padidinta gražinamų miškų norma iki 150 ha.
Panaikinti grąžinimo ribojimai kai kuriose saugomose teritorijose.
Sausuoliai, gryni baltalksnynai ir drebulynai bei baltalksnio kirtimai mišriuose medynuose
leidžiama kirsti be leidimų.
•
Panaikintas žalos atlyginimas už neteisėtus kirtimus savo miške, pakeičiant baudomis.
•
Supaprastintas leidimų apželdinti žemės ūkio naudmenas gavimas.
•
Numatytos nuolaidos sodinamajai medžiagai, apželdant žemės ūkio naudmenas.
•
Nustatyta, kad apie LMSA narių neteisėtus veiksmus bus informuojami LMSA skyriai.
•
•
•

Projektai
LMSA vykdė keletą tarptautinių projektų, skirtų Lietuvos privačių miškų savininkų bei jų konsultantų
mokymo ir privataus miškų ūkio veiklai vystyti:
1994 m.
Stabilaus miškų tvarkymo koncepcijos įdiegimas Latvijos ir Lietuvos privačiame miškų ūkyje ir
privačių miškų savininkų bei jų konsultantų mokymas.
Projektas vykdytas su Danijos miško savininkų kooperatyvų asociacija. Finansavo Danijos aplinkos
apsaugos agentūra. Lietuva gavo paramą šiose srityse:
•
miško savininkų konsultantų 2-jų mėnesių kursai Danijoje (2 grupės po 9-10 žmonių);
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miško savininkų konsultantų 2-jų savaičių kursai Lietuvoje (2 grupės po 20 žmonių);
miško savininkų 2-jų savaičių kursai Lietuvoje (2 grupės po 20 žmonių);
privačių miškų miškotvarkos projektų sudarymas.
Miško savininkų ir jų konsultantų mokymas tema “Jaunų miškų ugdymas krūmapjovėmis”.
Dalyvavo Oslo žemės ūkio koledžo dėstytojai ir studentai. Įvyko 2 renginiai: Dubravos ir Dotnuvos
miškuose. Organizuota kartu su Kauno aukštesniąja miškų mokykla ir Privačių miškų savininkų
konsultavimo tarnyba.
1995 m.

•
•
•

Lietuvos miško savininkų verslo mokymas ir švietimas.
Projektas buvo paremtas Atviros Lietuvos fondo.Išleisti informaciniai lapeliai:
· Iškirtai - pasodink.
· Privačių miškų atkūrimas.
· Kalėdų eglučių auginimas.
· Miškotvarkos projektų kainos.
· Medienos kainos.
· Miškų savininkų pajamos ir išlaidos.
· Miško kaina.
· Rastų tūris.
· Danijos miško savininkų kooperatyvai.
Lietuvos miško savininkų mokymas.
Projektas paremtas Atviros Lietuvos fondo. Projekto rezultatai:
· Tarptautinio seminaro Trakuose organizavimas.
· Išverstas iš anglų k. Danijos miško savininkų tarnybos leidinys “Konsultanto patarimai miško
savininkui”.
· Parengtas leidinys miško savininkų mokymui “Miško savininko ABC”.
1996-1998 m.
Miško savininkų kooperavimosi regioniniame lygmenyje tipinio modelio sudarymas.
Projektas pradedamas vykdyti su Švedijos miško savininkų federacija. Organizuojant ir vykdant šį
projektą buvo atlikta:
· LMSA atstovų vizitas į Švediją (1996 m.).
· Baltijos šalių seminaras privataus miškų ūkio klausimais dalyvaujant Švedijos atstovams (Birštone,
1997 m.).
· Priimta Švedijos miško savininkų konfederacijos atstovų grupė (1997).
· Seminarai miško savininkų kooperavimosi klausimais, dalyvaujant Švedijos atstovams (Trakai, 1997,
1998).
Baltijos jūrų šalių konferencija šeimos miškų ūkio klausimais.
LMSA buvo konferencijos koordinatorius Lietuvoje. Konferencija vyko 1998 04 20 - 22 Rygoje. Iš
Lietuvos buvo 24 žmonių delegacija. Padaryti 2 pranešimai. Išleista konferencijos medžiagos santrauka
lietuvių kalba.
Privačių miškų savininkų kooperavimosi regioniniame lygmenyje tipinio modelio parengimas ir
praktinis eksperimentas.
1998 m. LMSA sutartis su LŽMŪM. Įsteigtas Molėtų raj. miško savininkų kooperatyvas.
Miško savininkų kooperavimosi programos parengimas ir tipinio kooperavimosi modelio
praktinis diegimas regioniniame lygmenyje.
1998 m. LMSA sutartis su Miškų ir saugomų teritorijų departamentu (toliau MSTD).
1999-2001 m.
Miško savininkų kooperacijos plėtros Lietuvoje projekto parengimas ir jo įgyvendinimo metodika
bei rekomendacijos.
1999 08 05. Sutartis su MSTD.
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Regioninių miško savininkų kooperatyvų vystymas bendrai ūkinei veiklai smulkiose miško
valdose.
1999 08 12. Sutartis su MSTD.
Tiesiogiai padėti miško savininkų kooperatyvams spręsti su steigimo ir ūkinės veiklos pradžia
susijusias problemas.
1999 09 30. Sutartis su LR žemės ūkio rūmais.
LMSA šiuo metu vykdo tarptautinį projektą, skirtą Lietuvos privačių miškų savininkų bei jų
organizacijų veiklai vystyti:
Tausojanti Lietuvos privataus miškų ūkio plėtra, pagrįsta miško savininkų organizacinių
struktūrų bei konsultavimo tarnybos vystymu ir potencialo didinimu.
Bendras projektas su Danija. Pradėtas 1999 11 30.
Projekto
pavadinimas

Tausojanti Lietuvos privataus miškų ūkio plėtra, pagrįsta miško savininkų organizacinių
struktūrų bei konsultavimo tarnybos vystymu ir potencialo didinimu (Sustainable forest
management for Lithuanian private forest owners based on institutional and capacity
building in their organisations and the advisory service)
Sektorius
Miškininkystė, konsultavimo tarnyba, miško savininkų ir konsultantų mokymas,
mokomoji ir informacinė medžiaga, organizacijų stiprinimas
Projekto tipas
Techninė pagalba, mokymas
Rėmėjas
DANCEE (Danijos kooperacija už aplinką Rytų Europoje), Danijos Aplinkos ir
Energetikos ministerija
Paramą gaunančios : Lietuvos Miško Savininkų Asociacija
organizacijos
: Miško savininkų kooperatyvas Molėtuose "Aukštaitijos šilas"
Kontaktiniai asmenys:
Algis Gaižutis
Pareigos:
Valdybos pirmininko pavaduotojas / Projekto vadovas
Organizacija: Lietuvos miško savininkų asociacija
Adresas:
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 606 kab., Vilnius Tel.:
8-22 366 149,
Fax: 8-22 366 150
el.paštas:
algis@forest.lt
Ričardas Kvekšas
Pareigos:
Direktorius / Miškininkas - konsultantas
Organizacija: Miško savininkų kooperatyvas "Aukštaitijos šilas"
Adresas:
Inturkės g. 55, Molėtai
Tel./fax:
8-230 5 23 08
el.paštas:
as@forest.lt
Tikslai
Bendras šio techninės pagalbos projekto tikslas yra užtikrinti tausojantį ūkininkavimą
privačiuose miškuose stiprinant miško savininkų organizacijas
Rėmėjų įnašas
: 14 žmogaus - mėnesių Danijos ekspertų darbo
: 48 žmogaus - mėnesių Lietuvos specialistų darbo
: Tarptautinių kelionių išlaidos ir ekspertų atlyginimai užsienio ekspertams
: Ekspertų transporto ir pragyvenimo išlaidos
: Vertėjo pagalba ekspertams
: Tarptautinių kelionių ir pragyvenimo išlaidos Lietuvos specialistų mokymo kursų
užsienyje metu
: Privačių miško savininkų ir konsultantų apmokymo kursų išlaidos
: Informacinių leidinių lietuvių kalba leidimas
: Biudžetas: 390.000 EUR
Partnerių įnašas
: Vietiniai darbuotojai
: Biurai ir apmokymams skirti objektai
: Sekretoriavimo pagalba
Atsakinga įmonė
Danijos miško savininkų asociacija (Danish Forestry Extention)
Kontaktinis asmuo:
Torsten Hansen
Pareigos:
Miškininkas - konsultantas / Projekto koordinatorius
Organizacija: Danijos miško savininkų asociacijos Bornholmo skyrius
Adresas:
Ronnevej 1, DK-3720, Aakirkeby
Tel.:
+ 45 56 97 53 10, Fax.: + 45 56 97 58 27
el.paštas:
sbh@skovdyrkerforeningen.dk
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Trumpas
aprašymas
Pagrindiniai
veiklos elementai

Projekto metu bus padedama vystytis Lietuvos miško savininkų asociacijai ir vietiniams
miško savininkų kooperatyvams. Projekto metu bus stiprinamos šių organizacijų profesinė
kompetencija ir techninės galimybės aprūpinant įranga, apmokant žmones ir suteikiant
specialistų pagalbą.
: Lietuvos miškininkystės specialistų apmokymas tausojančio ūkininkavimo miškuose bei
miško savininkų institucijų kūrimo klausimais
: Miško savininkų konsultavimo tarnybų stiprinimas Lietuvoje
: Tausojančios miškininkystės kursų parengimas privačių miško savininkų, jų konsultantų
ir miško darbininkų apmokymui
: Informacinės medžiagos apie tausojančią miškininkystę Lietuvos miško savininkams
parengimas
: Privačių miško savininkų asocijavimosi ir kooperacijos propagavimas informacinės
medžiagos ir rėmimo kampanijų pagalba

Lietuvos miško savininkų asociacijos stiprinimas, privačių miškų sertifikavimo proceso plėtra.
Bendras projektas su Švedija. Pradėtas 2000 11 16.
Projekto
pavadinimas
Sektorius
Projekto tipas
Rėmėjas

Lietuvos miško savininkų asociacijos stiprinimas, privačių miškų sertifikavimo proceso
plėtra. (Technical Assistance in in Strengthening of Forest Owners Association of
Lithuania and development of PEFC system in Lithuania)
Organizacijų stiprinimas, miškų sertifikavimas, miško savininkų ir konsultantų mokymas
Techninė pagalba, mokymas

LRF (Swedish Farmers Assistance)
Paramą gaunanti : Lietuvos Miško Savininkų Asociacija
organizacija
Kontaktiniai asmenys:
Stasys Mizaras
Pareigos:
Valdybos pirmininkas / Projekto vadovas Organizacija: Lietuvos miško
savininkų asociacija
Adresas:
Liepų g. 1, Girionys, Kaunas
Tel.:
8-27 547283
Fax:
8-27 547446
office@forest.lt
el.paštas:
Tikslai
Bendras šio techninės pagalbos projekto tikslas yra užtikrinti tausojantį ūkininkavimą
privačiuose miškuose stiprinant miško savininkų organizacijas bei PEFC sertifikavimo
sistemos parengiamieji darbai
Rėmėjų įnašas
: Tarptautinių kelionių išlaidos ir ekspertų atlyginimai užsienio ekspertams
: Ekspertų transporto ir pragyvenimo išlaidos
: Vertėjo pagalba ekspertams
: Tarptautinių kelionių ir pragyvenimo išlaidos Lietuvos specialistų mokymo kursų
užsienyje metu
: Biudžetas: 245.000 SEK
Partnerių įnašas
: Vietiniai darbuotojai
: Biurai ir apmokymams skirti objektai
Atsakinga įmonė
Švedijos miško savininkų asociacija (LRF Skogsägarna)
Kontaktinis asmuo:
Sven Lundell
Pareigos:
Miškininkas - konsultantas / Projekto koordinatorius
Adresas:
Klara Östra Kyrkogata 12, 105 33 Stockholm
Tel.:
+ 46 08 787 54 00
el.paštas:
sven.lundell@skogsagarna.lrf.se
Trumpas
Projekto metu bus padedama vystytis Lietuvos miško savininkų asociacijai, vietiniams
aprašymas
miško savininkų kooperatyvams apmokant jų atstovus ir darbuotojus tvaraus ir
subalnsuoto miškų ūkio principų.
Projekto metu bus pradėti rengti techniniai dokumentai būtini pradėti privačių miškų
sertifikavimo procesą pagal PEFC sertifikavimo sistemą Trakų bei Molėtų rajonuose.
Pagrindiniai
: Lietuvos miško savininkų asociacijos specialistų apmokymas tausojančio ūkininkavimo
veiklos elementai
miškuose bei miško savininkų institucijų kūrimo klausimais
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: Privačių miškų sertifikavimas Lietuvoje
: Verslo ryšių stiprinimas Trakų ir Molėtų miško savininkų kooperatyvuose
: Bendradarbiavimo tarp Lietuvos miško savininkų asociacijos ir žemdirbių organizacijų
stiprinimas
: Miško pjūklininkų apmokymas

2001-2002 m.
Tvaraus ir subalansuoto privataus miškų ūkio ir miškų apsaugos plėtros propagavimas Lietuvoje.
Bendras projektas su Airija. Pradėtas 2001 06 01.
Projekto
pavadinimas

Tvaraus ir subalansuoto privataus miškų ūkio ir miškų apsaugos plėtros propagavimas
Lietuvoje (Promoting the Environmetal Protection and Sustainable Utilisation of
Lithuania’s Private Forests)
Sektorius
Miškininkystė, organizacijų stiprinimas, konsultavimo tarnyba, mokomoji ir informacinė
medžiaga
Projekto tipas
Techninė pagalba, mokymas
Rėmėjas
ES PHARE ACCESS Programa (projekto numeris ZZ9914.LT.090.18)
Paramą gaunančios : Lietuvos miško savininkų asociacija
organizacijos
Kontaktiniai asmenys:
Algis Gaižutis
Pareigos:
Valdybos pirmininko pavaduotojas / Projekto vadovas
Organizacija: Lietuvos Miško Savininkų Asociacija
Adresas:
Saulėtekio al. 9, I rūmai, 606 kab., Vilnius Tel.:
8-22 366 149,
Fax: 8-22 366 150
el.paštas:
algis@forest.lt
Tikslai
Bendras šio techninės pagalbos projekto tikslas yra suformuluoti tvaraus ir subalansuoto
mišų ūkio principus, stiprinti Lietuvos miško savininkų asociacijos rajoninius skyrius,
miško savininkų kooperatyvus bei plėtoti konsultavimo ir mokymo sritis miško
savininkams per Privačių miškų plėtros centrą
Rėmėjų įnašas
: Tarptautinių kelionių išlaidos ir ekspertų atlyginimai Airijos ir Suomijos ekspertams
: Ekspertų transporto ir pragyvenimo išlaidos
: Vertėjo pagalba ekspertams
: Tarptautinių kelionių ir pragyvenimo išlaidos Lietuvos specialistų mokymo kursų
užsienyje metu
: Privačių miško savininkų ir konsultantų apmokymo kursų išlaidos
: Informacinių leidinių lietuvių kalba leidimas
: Kompiuterinės technikos įsigyjimas
: Biudžetas: 125.000 EUR
Partnerių įnašas
: Vietiniai darbuotojai
: Biurai ir apmokymams skirti objektai
: Sekretoriavimo pagalba
Trumpas
Kartu su LMSA partneriu projekte Airijos miškų sektoriaus konsultavimo firma Beltra
aprašymas
Resources, projekto metu bus didelis dėmesys skiriamas tvaraus ir subalansuoto miškų
ūkio principų suformulavimui, bendradarbiavimui su "žaliosiomis" nevyriausybinėmis
Lietuvos organizacijomis užmezgimui, padedama toliau vystytis Lietuvos miško savininkų
asociacijai ir vietiniams miško savininkų kooperatyvams. Taip pat bus stiprinamas
Privačių miškų plėtros centro potencialas organizuojant miško savininkų mokymą bei
konsultavimą.

LMSA administracija
Ozo g. 10A,
08200 Vilnius
Tel./faks.8-5 2767590
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