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DĖL MEDŽIAPJŪTĖS PRAKTIKOS 
 

Privačių miškų savininkų asociacija (PMSA) teigiamai vertina Jūsų š.m. lapkričio mėn. 21 
d. kvietimą diskusijai dėl medžiapjūtės praktikos. Esame pasirengę bendradarbiauti su Ministerija 
ir pateikti savo viziją bei ekspertinį vertinimą, kaip medžiapjūtė turėtų būti įgyvendinama mūsų 
šalyje, pirmiausiai vadovaujantis šiuolaikiniais darnaus miškų ūkio principais. 

Norime sužinoti Ministerijos poziciją dėl numatomų teisėkurinių iniciatyvų (prašytume jas 
išsakyti platesnėje auditorijoje, kviečiant ir mokslo bei suinteresuotų pusių atstovus), taip pat 
anksčiau įgyvendintų miškų ūkinės veiklos ribojimų iniciatyvų rezultatus, išgirsti, kokių rezultatų 
sieks Ministerija tolimesnėmis iniciatyvomis. 

Kaip žinia, medžiapjūtės praktika neapsiriboja vien tik plynaisiais kirtimais. Tam, kad miškų 
ūkio veiklos ribojimus įteisinantys teisės aktai turėtų platesnį palaikymą visuomenėje, jie turėtų 
būti aptariami darbo grupėje, todėl esame įsitikinę, kad tolimesnėse diskusijose darbo grupėje, be 
mūsų, turėtų dalyvauti šių šakinių, tiesiogiai su miškų ūkio praktika susijusių organizacijų: 
Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos, Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų 
profesinių sąjungų federacijos, Asociacijos „Lietuvos mediena“, Vakarų Lietuvos medienos 
perdirbėjų ir eksportuotojų asociacijos, Medienos prekybos asociacijos, Miško darbų rangovų 
asociacijos, Medienos vežėjų asociacijos ir Nepriklausomų medienos matuotojų asociacijos 
atstovai. Be to, tokioje darbo grupėje labiau įtraukti turėtų būti mokslo ir švietimo institucijų - 
Aleksandro Stulginskio universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų instituto, 
Gamtos tyrimų centro ir Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos specialistai ir Jums 
pavaldžių valstybės institucijų - Valstybinės miškų tarnybos ir valstybės įmonės „Valstybinių 
miškų urėdija“ atstovai. 

Mes, savo ruožtu, įsipareigojame konstruktyviai dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, 
susijusius su medžiapjūtės praktika, teikti racionalius pasiūlymus, neveikti destruktyviai. 

Naudodamiesi proga, kreipiamės į Jus su prašymu supažindinti mus su LRV nutarimo 
projektu dėl LR Seimo nario L.Balsio registruoto Miškų įstatymo Nr. I-671 3 straipsnio pakeitimo 
įstatymo projekto Nr. XIIIP-2458. 
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