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KREIPIMASIS 
DĖL MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 4 ir 41 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO 

PROJEKTO NR. XIIIP-2288(2)  
 
 
Jūsų Ekscelencija Prezidente, 
 
2019 m. liepos 12 d. Lietuvos Respublikos Seime buvo įregistruotas Lietuvos Respublikos miškų 
įstatymo Nr. I-671 4 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2288(2) (toliau – 
Projektas), kurio priėmimas Seime yra planuojamas 2019 m. liepos 23 d. Minėtuoju Projektu, be 
kita ko, nustatytas maksimalus leidžiamas įsigyti miškų ūkio paskirties žemės plotas susijusiems 
asmenims (1500 ha). 
 
Mes, šį kreipimąsi pasirašiusi Privačių miškų savininkų asociacija (PMSA), esame suinteresuoti 
saugios ir stabilios teisinės aplinkos mažam ir vidutiniam verslui sukūrimu. Susipažinę su 
Projektu, jame nustatytu teisiniu reglamentavimu bei Projekto svarstymo procedūra, reiškiame 
savo gilų susirūpinimą dėl tokio Projekto neigiamų pasekmių visai Lietuvos visuomenei bei 
valstybei. Esame įsitikinę, kad toks Projektas ir jame numatytas reguliavimas iš esmės pažeidžia 
mažų ir vidutinių miško savininkų interesus, o tokių savininkų yra dauguma (apie 244 
tūkstančiai).  
 
Susirūpinimą kelia Seimo Kaimo reikalų komiteto 2019 m. liepos 10 d. posėdyje priimtas 
sprendimas, kai buvo vienbalsiai nutarta pritarti Projektui, kuriam visos kompetentingos 
institucijos, vertinusios projektą, aiškiai pateikė savo neigiamą poziciją ir nurodė galimas tokio 
Projekto priėmimo grėsmes ir pasekmes. 
Didžiausią nerimą kelia tai, kad Projekte numatytas reguliavimas galimai prieštarauja 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir joje numatytoms pamatinėms Lietuvos vertybėms. 
 
1. Projekte numatyti apribojimai prieštarauja Konstitucijai 

Konstitucijos 29 str. 1 d. numatyto asmenų lygybės principo pažeidimas: 
 

a) Valstybė vs privatūs asmenys: Privatūs asmenys yra diskriminuojami valstybės atžvilgiu 
toje srityje, kur jie turėtų veikti lygiais pagrindais. Tokiu Projektu, valstybė iš esmės 
apriboja savo konkurentų ratą medienos rinkoje, kurioje valstybė ir privatūs asmenys 
turėtų konkuruoti lygiais pagrindais. CK 2.36 str. 1 d. numato, kad „Valstybė, savivaldybė 
ir jų institucijos yra civilinių santykių dalyvės lygiais pagrindais kaip ir kiti šių santykių 
dalyviai.“ Tuo tarpu valstybė, drausdama miškų ūkio paskirties žemės konsolidaciją iš 
esmės užsitikrina monopolinį vaidmenį medienos rinkoje; 
 



b) Esami rinkos dalyviai vs nauji rinkos dalyviai: Projektu yra diskriminuojami naujai į 
rinką norintys patekti asmenys esamų rinkos dalyvių atžvilgiu. T. y. dabar didesnius miško 
žemės plotus jau sukaupę privatūs asmenys turės konkurencinį pranašumą prieš naujus 
potencialius miško žemės savininkus, kadangi jie niekada negalės pasiekti tokios miško 
žemės konsolidacijos ir efektyvumo; 

 
c) Fiziniai asmenys vs juridiniai asmenys: juridiniai asmenys yra diskriminuojami fizinių 

asmenų atžvilgiu. Vienos šeimos nariai (pvz., tėvai ir 2 pilnamečiai vaikai) įsigaliojus 
Projektui, galėtų įsigyti net 4500 ha miško žemės. Tuo tarpu juridiniai vienos įmonių 
grupės asmenys – tik 1500 ha miško žemės; 

 
d) Skirtingi juridiniai asmenys tarpusavyje: Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas yra 

reikalingas tik daugiau nei 20% akcijų įsigijimui, jei įmonė valdo daugiau kaip 400 ha 
miškų ūkio paskirties žemės. Toks apribojimas iš esmės yra taikomas tik juridiniams 
asmenims, kurių veiklos forma yra akcinė bendrovė arba uždaroji akcinė bendrovė. Tačiau 
Nacionalinės žemės tarnybos sutikimo nereikėtų įsigyjant kitų teisinių formų juridinių 
asmenų dalis ir/ar pajus; 

 
e) Miško žemės pirkėjai vs daugiau kaip 20% akcijų pirkėjai: Remiantis Projekto tekstu, 

pirkėjo deklaraciją privalėtų pildyti tik miškų ūkio paskirties žemės pirkėjai. 
 
Konstitucijos 23 str. 1 d., 46 str. 1 d. numatytų nuosavybės neliečiamumo, Lietuvos ūkio grindimo 
privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva principų pažeidimas: 
 

a) Miško žemės paėmimo tvarka: Projekte numatyta, kad pagal prokuroro, ginančio viešąjį 
interesą, pareikštą ieškinį teismo sprendimu iš miško žemės įgijėjo paimamas ir 
perduodamas valstybės nuosavybėn miško žemės plotas, kuris įsigytas pažeidžiant 
Projekte nurodytus reikalavimus. Valstybė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 
tvarka asmeniui atlygina paimto miškų ūkio paskirties žemės sklypą ploto žemės įsigijimo 
kainą arba vidutinę rinkos vertę, jeigu vidutinė rinkos vertė yra mažesnė. Tokia miško 
žemės paėmimo procedūra prieštarauja nuosavybės neliečiamumo principui, kadangi (i) 
nėra visuomenės poreikio, ir (ii) už paimamą žemę nebūtų teisingai atlyginama (buvęs 
savininkas neatgautų savo investicijos ir tikrosios žemės kainos); 
 

b) Draudimas pardavėjui nustatyti miško žemės pardavimo sąlygas: Projekte numatyta, kad 
miško žemės pardavėjas, siekdamas maksimalios naudos parduodant atitinkamą 
konsoliduotą miško žemės portfelį negalėtų numatyti pardavimo sąlygos, kad visi miško 
žemės sklypai yra parduodami tik kartu. Tai lems nuostolius miškų savininkams, nes 
vietoje vieno sandorio jie bus priversti visus sklypus parduoti atskirai, kas neužtikrins 
didžiausios galimos investicijos grąžos; 

 
c) Bus neįmanoma parduoti bendrovių, valdančių daugiau kaip 1500 ha ploto miško 

žemės: miškų ūkio verslą sukūręs ir jį parduoti nusprendęs asmuo privalėtų dirbtinai 
skaidyti viename juridiniame asmenyje sukonsoliduotas miško žemės valdas ir jas 
pardavinėti atskiriems pirkėjams arba tokio juridinio asmens akcijas parduoti keliems 
asmenims. Tai lemtų nepagrįstą nuosavybės apribojimą (t. y. asmuo negalėtų laisvai 
disponuoti savo turtu). 

 
 
 
 
 



2. Projekte numatyti apribojimai pakenks investiciniam klimatui Lietuvoje 

Investuotojai, prieš priimdami sprendimą investuoti Lietuvoje, atidžiai vertina Vyriausybės ir kitų 
institucijų strateginius dokumentus, tokius kaip Vyriausybės programą, Nacionalinę miškų ūkio 
sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programą ir kt. 
 
Ruošdamasi miškų urėdijų reformai, LR aplinkos ministerija, oficiali miškų ūkio strategiją 
formuojanti institucija, teigė, kad „ekonomiškai efektyviam ir darniam ūkininkavimui miške 
reikėtų bent keliasdešimties tūkstančių ha miško. Miškų mokslo atstovai teigia, kad norint pasiekti 
bent miško įmonės dydį (2 mln. eurų metinių pajamų) reikalinga per 10 tūkst. ha miško“. 
Kalbėdama apie padėtį urėdijose (buvusiose 42) Aplinkos ministerija nurodė, kad “Dėl 
nepakankamo ir epizodiško finansavimo bei skirtingo miškų urėdijų vadovo požiūrio į 
gamtotvarkos priemonių miškuose vykdymą neužtikrinama derama aplinkosauga ir miškų 
ekologinių funkcijų palaikymas”. 
 
Nacionalinėje miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programoje (ją rengė už miškus 
atsakingų institucijų, miškų akademinės bendrovės atstovai) nurodoma, kad privačių miškų ūkis 
Lietuvoje – tai smulkių valdų (vidutiniškai 3,3 hektaro) ūkis, kuriame dažniausiai individualią 
veiklą vykdo savininkai (jų itin daug – apie 244 tūkstančiai). <...> Kadangi smulkių valdų miškas 
yra nepagrindinis pajamų šaltinis jų savininkams, tai miško savininkai dažnai būna nepakankamai 
motyvuoti vykdyti pačius medienos ruošos darbus ir tiekti medieną rinkai, o ypač nelinkę 
investuoti į mažo pelningumo ir didesnės finansinių nuostolių rizikos veiklą. Tokia padėtis 
privačiuose miškuose iš esmės nepalanki privačių miškų ūkio plėtrai, todėl reikia papildomų 
skatinimo priemonių, kurios leistų didinti privačių miškų ūkio ekonominį efektyvumą ir 
konkurencingumą. 
 
Vyriausybės programos 91.2. punktas skelbia „tobulinsime ir racionalizuosime valstybinių ir 
privačių miškų valdymo modelį, sudarysime sąlygas konsoliduoti privačius miškus, valdytojams 
kooperuotis bendroms veikloms ir bendriems vienetams kurti. Sukursime bendrą miškų ir žemės 
kadastro sistemą, skatinsime privačių miško savininkų kooperaciją ir asocijavimąsi, švietimą ir 
konsultavimą“. 
Visi aukščiau išvardinti strateginiai dokumentai akivaizdžiai nurodo valstybės strategiją ir kryptį, 
todėl didžiulį nerimą kelia atskira Seimo narių grupė, skubos tvarka svarstanti ir skubanti priimti 
įstatymą, kurio nuostatos prieštarauja valstybės strateginių dokumentų nuostatoms. 
Tai labai bloga žinutė investuotojams, kurių pasitikėjimas gali smarkiai susvyruoti, kai valstybės 
institucijos nesilaiko savo deklaruotų ilgalaikių įsipareigojimų. 
 
3. Visos Projektą derinusios institucijos pateikė neigiamas išvadas ir jo vertinimus 

Atkreipiame dėmesį, kad Projektas buvo derinamas su Seimo kanceliarijos Teisės departamentu, 
Europos teisės departamentu prie Teisingumo ministerijos, Vyriausybe, Konkurencijos taryba, 
Specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos laisvosios rinkos institutu, asociacijomis ir kitomis 
suinteresuotomis institucijomis ir visu jų išvados – neigiamos. Seimo kanceliarijos Teisės 
departamentas, 2018 m. birželio 15 d. pateikęs neigiamą Projekto vertinimą, po 2019 m. liepos 16 
d. Projekto svarstymo Seime pakeitė nuomonę, ir 2019 m liepos 17 d. pateikė palankią Projektui 
išvadą, nors pirmoje neigiamoje išvadoje buvo pateikęs daug klausimų ir pastabų dėl Projekto 
formuluočių, kurios Projekte liko nepakeistos. 
 
Europos teisės departamento pateiktoje išvadoje nurodoma, kad „Projekte siūlomu ribojimu yra 
varžoma kapitalo judėjimo laisvė Europos Sąjungos vidaus rinkoje“. Pagal Sutarties su Europos 
Sąjungos veikimo (toliau - SESV) 63 str. visi kapitalo judėjimo tarp valstybių narių ir tarp 
valstybių narių bei trečiųjų šalių apribojimai yra draudžiami.  
 



Lietuvos laisvosios rinkos institutas nepritaria Įstatymo projekte siūlomiems pakeitimams, nes 
Nuosavybės ribojimas mažintų Lietuvos miško ūkio pramonės investicinį patrauklumą, iškreiptų 
subjektų konkurenciją, būtų pažeistas proporcingumo principas bei asmenų lygiateisiškumo 
principas ir užsienio subjektų teisės. Jų nuomone, ribojimai būtų neefektyvūs. 
 
Specialiųjų tyrimų tarnyba, atlikusi Projekto antikorupcinį vertinimą, konstatavo, kad nustatant 
apribojimus miškų žemės sklypų dydžiams, būtų sudarytos išskirtinės sąlygos tiems privatiems ir 
juridiniams asmenims, kurie jau turi įsigiję didelius miškų žemės sklypus iki Projekto priėmimo. 
Tai lemtų netinkamų konkurencijos sąlygų atsiradimą, kai iš naujų miškų ūkio paskirties žemės 
valdytojų būtų atimta galimybė konkuruoti rinkoje, tokiu būdu juos diskriminuojant.  
 
Konkurencijos taryba, vertinusi Projektą, atkreipė dėmesį, kad Projekto nuostatos „įtvirtintų 
valstybinių miškų valdytojo VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ privilegija vykdant prekybos mediena 
veiklą, pastarajam neturint žemės valdymo ir disponavimo mediena apribojimų“. Tokiu būdu būtų 
sudarytos sąlygos VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ monopolijai prekybos mediena rinkoje. 
 
4. Priimamų sprendimų demokratiškumas 

Privačių miškų savininkų asociacijai kelia nerimą tokia įstatymų priėmimo praktika, kai įstatymų 
projektai yra „stumiami“ ir priimami nepateikiant jokių motyvų į kompetentingų institucijų 
neigiamas pastabas. 
 
Kaimo reikalų komitetas savo 2019 m. liepos 10 d. išvadoje Nr. 110-P-15 dėl Projekto grafoje 
„Argumentai, pagrindžiantys nuomonę“ nepateikė nei vieno argumento, kodėl buvo nuspręsta 
nepritarti kompetentingų institucijų, atsakingų už teisėkūros procesus, aplinkosaugą, tinkamų 
konkurencijos sąlygų užtikrinimą, korupcijos prevenciją ir kt., išvadoms. 
 
Motyvų, kodėl buvo nuspręsta paminti visų Projektą derinusių kompetentingų institucijų, t. y. 
Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Europos teisės departamento prie 
Teisingumo ministerijos, Vyriausybės, Konkurencijos tarybos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, 
Lietuvos laisvosios rinkos instituto, asociacijų ir kt. specialistų išvadas, nebuvo išsakyta ir 
2019 m. liepos 16 d. vykusiame posėdyje Seime, svarstant Projektą, kuriam didele Seimo narių 
balsų persvara buvo pritarta. 
 
Atkreipiame dėmesį, kad Seimo nariai turėjo galimybę susipažinti su dokumentais, kuriuose 
argumentuotai pateiktos išvados dėl Projekto siekiamų įtvirtinti apribojimų ir iš to kylančių 
grėsmių Lietuvos ekonomikai.  
 
Visuomenė, suinteresuoti asmenys ir institucijos, miško savininkai turi teisę žinoti, kokiais 
motyvais remiantis Seimas priima sprendimą palaikyti Projektą, kurio nuostatos prieštarauja 
strateginiams valstybės dokumentams ir Konstitucijai, pamindamas kompetentingų institucijų 
nepalankius Projektui vertinimus.  
 
5. Prašymai 

Mūsų vertinimu, Projektas buvo parengtas priėmimui paskubomis, neįsigilinus ir neįvertinus 
galimų teisinių pasekmių ir potencialaus prieštaravimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai, 
kadangi Projektu iš esmės ribojama teisė į ūkinę veiklą ir asmens nuosavybės teisė. Manome, kad 
tokio Projekto skubotas priėmimas sukeltų itin skaudžias pasekmes. 
 
 
 



Dėl šių priežasčių, siekiant įtvirtinti Lietuvos Respublikos Konstitucijai neprieštaraujantį 
reguliavimą, Jūsų Ekscelencijos maloniai prašome: 
 

1) kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimą su prašymu, kad toks Projektas nebūtų priimamas 
šioje Seimo sesijoje ir būtų išbrauktas iš Seimo 2019 m. liepos 23 d. posėdžių 
darbotvarkės; 

 
2) organizuoti Seime klausymus, kurių metu galėtumėme išgirsti motyvus, kodėl reikia 

priimti tokį įstatymą, neatsižvelgiant į derinusių institucijų - Seimo kanceliarijos 
Teisės departamento, Europos teisės departamento prie Teisingumo ministerijos, 
Vyriausybės, Konkurencijos tarybos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos laisvosios 
rinkos instituto, asociacijų ir kt. – neigiamas išvadas; 
 

3) iki Projekto atidėto priėmimo ir/ar svarstymo kreiptis į konstitucinės teisės specialistus, 
siekiant įvertinti Projekto galimą prieštaravimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai. 

 
 
Su pagarba, 
 
Aidas Pivoriūnas 
 
Direktorius 


