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DĖL MIŠKINGUMO DIDINIMO UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO. SANKCIJOS
Atsakant į Jūsų ir kitų LR žemės ūkio ministerijos specialistų išsakytus paklausimus dėl
priemonių, kurios galėtų spręsti šiuo metu stringančią priemonę, skirtą skatinti naujų miškų įveisimą,
norėtume atkreipti dėmesį į vieną iš priežasčių- neadekvačiai taikomas sankcijas (kai tik išimtinai
miškų įveisimo priemonėms sankcijos dydis nėra diferencijuotas), kurios atgraso nuo dalyvavimo
žemės apželdinimo mišku programose.
Besikreipiantys į Lietuvos miško ir žemės savininkų asociaciją (toliau vadinama - LMSA)
privačių miškų ir žemių savininkai, skundžiasi, kad dalyvavo Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m.
programos priemonėje “Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės
apželdinimas mišku” ir 2014-2020 priemonėje „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas
mišku“ (toliau vadinama - Žemės apželdinimo mišku programos) ir įvykdė priemonėse keliamus
tikslus, tai yra įveisė mišką, bet Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
(toliau vadinama ir NMA) reikalauja sugrąžinti 100 proc. gautos paramos (miško įveisimo ir
miško priežiūros išmokos), nors miškai sėkmingai auga.
LMSA nuomone, Žemės apželdinimo mišku programose numatyta sankcija - susigrąžinti
visą gautą paramą Žemės apželdinimo mišku programos dalyvio, yra absoliuti sankcija ir galėtų
būti taikoma tik ypatingais atvejais. Absoliuti sankcija galėtų būti taikoma kai nustatoma, kad
miškas yra neįveistas dėl tyčinių Žemės apželdinimo mišku programos dalyvio veiksmų: buvo
bandoma apgaule užvaldyti lėšas, sukčiaujama, siekiama nepagrįstai praturtėti.
LMSA nuomone, Žemės apželdinimo mišku programose būtų tikslinga numatyti kitokio
pobūdžio sankcijas, kurios būtų diferencijuotos atsižvelgus į Žemės apželdinimu mišku programos
dalyvio nepasiektus projekto rezultatus (tikslus).
Sankcijos dydis Žemės apželdinimo mišku programose turėtų būti išreikštas procentine
išraiška ir priklausyti nuo projekte nepasiekto tikslo bei kontroliuojančiai institucijai turėtų
būti numatyta imperatyvi pareiga identifikuoti pažeidimo mąstą, tai yra nustatyti konkretų
plotą, kuriame miško nėra arba miškas neatitinka kokybinių reikalavimų.
Atsižvelgiant, kad Žemės apželdinimo mišku programos tikslas yra žemės apželdinimas,
todėl būtų tikslinga numatyti programos dalyviui galimybę per tam tikrą terminą savo lėšomis
pašalinti trūkumus (želdinius įveisti plote, kur želdiniai žuvo arba neatitinka kokybinių
reikalavimų).
Pažymėtina, kad šiuo metu galioja LR žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymu
Nr. 3D-929 patvirtintos Sankcijų už teisės aktų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros
2014-2020 programos priemones taikymo metodikos 2 eilutėje „projekto priežiūros rodiklių
nepasiekimas“ (toliau vadinama ir Sankcijų taikymo metodika), nustatyta, kad tuo atveju jeigu
nepasiekiami projekto priežiūros rodikliai, taikomos sankcijos, priklausomai nuo nustatytos
neatitikties priežiūros rodikliams nuokrypio. Vadovaujantis Sankcijų taikymo metodika, visos
paramos sugrąžinimas (100 proc. sankcija) gali būti taikomas tik tais atvejais, kai projekto
(nuokrypis yra daugiau kaip 86 proc. (projektas neįgyvendintas) daugiau kaip 86 proc.
Sankcijų taikymo metodikoje yra nustatyta, kad sankcija yra skiriama atsižvelgiant į
pažeidimo reikšmingumą, mastą, trukmę ir pasikartojimą.
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Pažeidimo reikšmingumas visų pirma priklauso nuo jo pasekmių svarbos, atsižvelgiant į
nepaisytų įsipareigojimų ar pareigų tikslus. Pažeidimo mastas pirmiausia priklauso nuo jo poveikio
visam projektui, o pažeidimo trukmė – nuo laiko, kurį trunka jo poveikis, arba nuo galimybės šį
poveikį panaikinti pagrįstomis priemonėmis.
Manome, kad Sankcijų taikymo metodikos principai turėtų būti perkelti į Žemės apželdinimo
mišku programas ir turėtų būti atsisakyta diskriminacinių nuostatų tiems miško augintojams, kurie
miškus įveisė ankstesniu laikotarpiu.
Šiuo metu yra reikalaujama sugrąžinti visą išmokėtą paramą (100 proc. dydžio sankcija) kai
yra nustatoma, jog 6-7 augimo metais auga mažesnis medelių skaičius nei yra numatyta miško
įveisimo nuostatuose (pvz. ąžuolų auga mažiau nei 1 800 vnt. 1 hektare). Šiuo metu Taisyklėse
sankcijos dydis nėra diferencijuotas, tai yra 6-7 augimo metais tokio pat dydžio (100 proc.) sankcija
yra taikoma kai viename hektare auga 100 medelių ir kai 1 799 medeliai.
LMSA nuomone toks reglamentavimas iš esmės yra neteisingas ir sankcijos turėtų būti
diferencijuotos, nuo nustatytos neatitikties priežiūros rodikliams nuokrypio, tai yra sankcijos
dydis turėtų priklausyti nuo to kiek žemės sklype gyvybingų medelių auga mažiau nei yra
nurodyta Miško įveisimo nuostatuose, tai skirti sankcijas reikėtų, bet jų dydis privalo būti
diferencijuotas ir susietas su projekto rodikliais.
Manome, kad sankcijos Žemės apželdinimo mišku programos dalyviams atitiks Sankcijų
taikymo metodikos principus, jeigu 6-7 augimo metais bus nustatoma kiek yra gyvybingų medelių
mažiau (procentais) nei Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų skiltyje „patenkinama“ nurodytas
medelių skaičius aiškiai identifikuotoje želdomo ploto dalyje (kuriame želdiniai neatitinka
kokybės reikalavimų):
i) jei medelių skaičius iki 15 proc. mažesnis – sankcija netaikoma;
ii) jei medelių skaičius mažesnis nuo 16 iki 50 proc.– sankcija yra 30 proc. nuo 3 metų
dydžio miško priežiūros išmokų, tenkančių želdomo sklypo daliai, kurioje yra nustatyti pažeidimai;
iii) jei medelių skaičius mažesnis nuo 51 iki 85 proc. – sankcija yra 60 proc. nuo 3 metų
dydžio miško priežiūros išmokų, tenkančių želdomo sklypo daliai, kurioje yra nustatyti pažeidimai;
iv) jei medelių skaičius mažesnis nei 75 proc. 100 proc. nuo 3 metų dydžio miško priežiūros
išmokų, tenkančių želdomo sklypo daliai, kurioje yra nustatyti pažeidimai.
Manome, kad atsižvelgus į LMSA pasiūlymus, dalyvaujantiems miško želdinimo programose
asmenims nebūtų taikomos nepagrįstos sankcijos ir sankcijos dydis būtų susietas su pasiektais
projekto rezultatais bei atsižvelgta į pažeidimo pobūdį, mastą bei sunkumą.
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