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DĖL MIŠKŲ ĮSTATYMO PROJEKTO
Privačių miškų savininkų asociacija (PMSA) griežtai pasisako už retų ir nykstančių
faunos ir floros rūšių išsaugojimą, savo kasdieniu darbu miškuose asociacijos nariai užtikrina
darnų, nekenkiantį aplinkai miškų ūkį. To tikimės iš visų miškų sektoriaus dalyvių.
Susipažinome su pateiktu Miškų įstatymo projektu, ir be 2019 m. sausio mėn. 22 d.
mūsų rašte LR aplinkos ministerijai ir Miškų ūkio konsultacinės tarybos nariams išdėstytų
miškininkystės ir miškų politikos srities pastabų, norime išreikšti keletą su teisėkūra susijusių
pastebėjimų:
1. Teisėkūros pagrindų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodoma, kad Teisės aktų
informacinėje sistemoje tvarkoma ir skelbiama (be pačių projektų ir kitos informacijos „teisės aktų projektų lydimieji dokumentai (teisės akto projekto lyginamasis variantas,
aiškinamasis raštas, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo išvada, jeigu
šio vertinimo rezultatai nėra nurodyti aiškinamajame rašte, atlikto teisės akto projektui
parengti reikalingo tyrimo ir kitų tyrimų, kuriais remtasi rengiant teisės akto projektą,
išvados, kiti teisės aktuose nustatyti kartu su teisės akto projektu privalomi parengti ir
pateikti teisės aktą priimančiam subjektui dokumentai);“. Tokie įstatymo reikalavimai
nustatyti ne be reikalo.
Aiškinamasis raštas (jo struktūrą taip pat reglamentuoja teisės aktai) rengiamas tam, kad
suinteresuota visuomenė ar atskiri subjektai, derinančios bei sprendimus priimančios
institucijos turėtų išsamią informaciją tiek apie aplinkybes paskatinusias keisti teisinį
reguliavimą, tiek apie numatomas tokių pakeitimų pasekmes. Teisinio reguliavimo
poveikio vertinimo išvada išsamiai įvardina visas galimas, tiek teigiamas, tiek neigiamas,
pasekmes. Pažymėtina, kad neįmanoma tinkamai vertinti įstatymo projekto negavus
informacijos, kuri turi būti pateikta nurodytuose dokumentuose.
Atkreipiame dėmesį, kad nesame gavę (viešai taip pat nebuvo paskelbta) nei Miškų
įstatymo aiškinamojo rašto, nei numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo
išvados. Be šių dokumentų projekto vertinimas labai apsunkinamas. Manome, kad LR
aplinkos ministerija turi kuo skubiau juos parengti ir pateikti konsultacinės tarybos nariams
bei paskelbti viešai.
2. Sausio 24 d. mums buvo pateikta Valstybinės miškų tarnybos kartu su Valstybine saugomų
teritorijų tarnyba ir Valstybinių miškų urėdija 2019-01-23 parengta Pažyma apie
pagrindinių ir kitų kirtimų nutraukimo Europos Buveinių svarbos natūralių miško buveinių
plotuose galimą poveikį ekonominiu, socialiniu ir ekologiniu aspektais. Tai išties išsamus
savo skaičiavimais ir prognozėmis dokumentas. Jis teigiamai vertintinas nagrinėjant
nustatomus apribojimus, kurie kildinami iš ES teisės aktų reikalavimų. Tačiau šiame
dokumente nenagrinėjama, neskaičiuojama ir neprognozuojama, kas bus priėmus Miškų
įstatymo pataisose nurodytus apribojimus, kurie nesusiję su ES reikalavimais, o yra pačios

valstybės narės iniciatyvą siūlomi. Esame įsitikinę, kad tokie skaičiavimai būtini tiek
rengimo ir derinimo procese (suinteresuotos institucijos, visuomenė ir atskiri subjektai turi
teisę žinotis), tiek priėmimo procese (Seimas ir Vyriausybė neturėtų būti pastatomi į
„prizas-siurprizas“ situaciją, kuomet tik po įstatymo priėmimo paaiškėja sumažėjusių
pajamų į biudžetą dydis bei poreikis papildomiems asignavimams (išmokos,
kompensacijos).
Skaičiavimai atliktini atsakant bent į šiuos klausimus: a) kiek mažiau pajamų gaus
valstybinių miškų valdytojas (atitinkamai, kiek mažiau galės finansuoti gamtotvarkines
priemones); b) kiek reikės lėšų išmokėti žemės savininkams už nustatomus naujus
apribojimus; c) kiek reikės lėšų (visų nuosavybės formų) žemės savininkams perdaryti
miškotvarkos projektus; d) ar valstybinių miškų valdytojas sugebės vykdyti savo
ilgalaikius įsipareigojimus tiekti medieną nustatytais terminais ir apimtimis Lietuvos ūkio
subjektams kuriantiems pridėtinę vertę, perdirbant žaliavinę medieną. Manome, kad
papildomai samdyti ekspertų LR aplinkos ministerijai nereikia. Pavaldžios institucijos jau
parodė, kad turi pakankamai kompetencijos atlikti tokio pobūdžio analizes.
Pažymime, kad būtina atlikti Miškų įstatymo projekte numatytų apribojimų galimą
poveikį ekonominiu, socialiniu ir ekologiniu aspektais. Tik gavus šią analizę galima
kalbėti apie tikrą projekto svarstymą, o ne „katę maiše“.
3. Pasigendame LR aplinkos ministerijos pozicijos ir aktyvių veiksmų siekiant nustatyti ir
aiškiai reglamentuoti kompensacijų mokėjimą už nustatytus apribojimus. Manome, kad
neišnaudota kitų šalių patirtis, nesiekiama nustatyti realios žalos savininkams ir miškų
valdytojui. Neabejojame, kad šios problemos efektyvus reglamentavimas turėtu tapti
pagrindu leisiančiu valstybei nustatyti jos pageidaujamus apribojimus. Pažymėtina, kad
kompensacijos turėtų būti mokamos tiek privačios žemės savininkams, tiek valstybinės
žemės valdytojams.
Mes neatstovaujame valstybinių miškų valdytojo, bet su dideliu nerimu stebime visišką
pasyvumą ir pozicijos nebuvimą šiame procese. Atkreipiame dėmesį, kad ES praktikoje
valstybinės žemės valdytojai sėkmingai gauna jiems priklausančias išmokas ir dar
sėkmingiau jas panaudoja tiek miškininkystei, tiek gamtotvarkiniams projektams.
4. Didelį susirūpinimą kelia ne visada prognozuojami LR aplinkos ministerijos veiksmai be
kokio tai net formalaus paaiškinimo. Mums suprantama iš kur kildinami apribojimai susiję
su plynų kirtimų plotų mažinimu (LRV programos nuostatos), bei su Europos buveinių
apsauga (ES teisės aktai). Tačiau, kodėl LR aplinkos ministerija ėmėsi nustatinėti
papildomus apribojimus, kurie turės didžiulį poveikį visai miškininkystei, valstybės
biudžetui, žemės savininkams ir valdytojams, Lietuvos pramonei, investuotojams mums
nesuprantama. Nesuprantama ne tik todėl, kad iki šiandien nesame gavę jokių paaiškinimų
ar skaičiavimų. Nesuprantama, kaip tokio mąsto pokyčiai inicijuojami, kai jie nenumatyti
jokiuose strateginiuose dokumentuose (nei LRV programoje, nei Nacionalinėje miškų ūkio
sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programoje, nei LR aplinkos ministerijos strateginiame
veiklos plane).
Iki šiandien mums nėra aišku, ar tai valstybės iniciatyvos ar atskirų asmenų, kuriems
patikėti dideli administraciniai ištekliai, įgeidžiai. Kaip ten be būtų – tiek viena, tiek kita
turėtų būti svarstoma turint išsamią informaciją apie poveikį.
5. Norime pažymėti, kad Lietuva gali ir turi didžiuotis pasiekimais miškininkystėje. Šie
pasiekimai neatsiejami su gilias tradicijas ir milžinišką potencialą turinčiu miškininkystės
mokslu. Teikiami Miškų įstatymo pakeitimai privalo būti apsvarstyti ir įvertinti
Lietuvos miškų akademinės bendruomenės. Tai nėra „simboliški“ pakeitimai, neverti
mokslininkų dėmesio. Jų įžvalgos turėtų būti esminis argumentas apsisprendžiant priimti
vienokią ar kitokią pataisą.

6. Dėl būtinybės projektą svarstyti pakartotiniame Miškų ūkio konsultacinės tarybos
posėdyje. Su nerimu stebėjome LR aplinkos ministerijos pranešimą spaudai, kuriame
nurodoma, Miškų ūkio konsultacinė taryba supažindinta su Miškų įstatymo projektu ir jį
svarstė. Pažymime, kad sausio 22 d. pasitarime nebuvo pateikta jokia esminė prašoma
medžiaga. Visi trūkstami dokumentai ir analizės nurodytos šiame rašte nepateikti ir
šiandien.
Todėl konstatuoti, kad projektas buvo svarstytas taryboje negalima. Labai tikimės,
kad ministeriją iš tikrųjų nori, kad Miškų įstatymo projektas būtų apsvarstytas šioje
taryboje ir būtų gauta tai, dėl ko ir buvo sudaryta ši taryba – kvalifikuotas įžvalgas ir
rekomendacijas miškų ūkio klausimais.
Primygtinai prašome, organizuoti Miškų įstatymo pataisų svarstymą Miškų ūkio
konsultacinės tarybos posėdyje, po to, kai bus gauta šiame rašte nurodyta
informacija.
7. Techniniai procedūriniai klausimai. Manome, kad Miškų ūkio konsultacinė taryba, jos
nariai turi dirbti civilizuotai. Tai reiškia, kad tarybos nariai ne tik turi pareigą
konstruktyviai išdėstyti savo pozicija svarstomu klausimu, bet taip pat turi teisę laiku gauti
jiems būtiną informaciją. Kaip paaiškėjo – šis darinys neturi net savo darbo reglamento,
kuriame būtu aptarti mūsų paminėti (ir nepaminėti) klausimai.
Prašome LR aplinkos ministeriją iki artimiausio posėdžio pateikti tvirtinimui šios
tarybos darbo reglamentą bei užtikrinti, kad jo būtų laikomasi. Mes iš savo pusės
užtikriname, kad dirbsime konstruktyviai bei laikysimės visų nustatytų procedūrų ir
terminų.
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