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Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui       2019-05-10 
 
DĖL SUSITIKIMO SU MIŠKŲ ŪKIO SEKTORIAUS NEVALSTYBINIŲ ORGANIZACIJŲ 
ATSTOVAIS ORGANIZAVIMO 
 
Pastaruoju metu stebime daug ir įvairių iniciatyvų, siūlančių įvairius sprendimus  miškininkystės sektoriui, 
neretai šios iniciatyvos būna paremtos neargumentuotomis nuomonėmis, emocijomis, klaidingomis 
interpretacijomis arba iškreiptais faktais.  

 
Manome, kad svarstomi sprendimai dėl miškų turėtų būti grįsti trijų grupių interesais: aplinkosauginiais, 
socialiniais ir ekonominiais. Mums, atstovaujantiems miškų ūkio sektoriaus nevalstybinėms 
organizacijoms, kelia susirūpinimą įvairios iniciatyvos, kurios ne visuomet atspindi visus tris tvarios 
miškininkystės principus.  
 
Šiandien priimti klaidingi sprendimai gali turėti didelių ir ilgalaikių pasekmių miškų ekosistemai, tokių  
sprendimų padarinius pajaus ir ateities kartos.  

 
Manome, kad būtina diskutuoti su visomis šiame sektoriuje veikiančiomis institucijomis ir organizacijomis. 
Viliamės, kad sprendimai bus priimami išklausius visas puses, pasvėrus visus argumentus, remiantis 
darnios miškininkystės principais ir šioje srityje atliktais tyrimais, pasitelkus miškininkystės srities 
mokslininkus ir ekspertus. Tik tokiu būdu priimami sprendimai leidžia tikėtis, kad bus parinkta geriausia 
alternatyva iš visų siūlomų.  
 
Siekdami pradėti dialogą su naujai paskirtuoju ministru, kviečiame bendradarbiavimui ir diskusijai, 
sprendžiant darnaus miško ūkio principų įgyvendinimo klausimus.  

 
Prašome rasti laiko susitikimui, kurio metu siūlome aptarti šias temas: 

1. Nepasiteisinusio apyvartos mokesčio už gautas pajamas, pardavus apvaliąją medieną, 
atsisakymas; 

2. Nepasiteisinusios miško valdų pardavimo tvarkos keitimas, miško valdų konsolidavimas; 
3. Kompensavimo mechanizmų už esamus ir planuojamus ūkinės veiklos ribojimus ūkiniuose 

miškuose ir saugomose teritorijose taikymas ir įtraukimas į biudžetą; 
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4. Prekybos apvaliąja mediena procesų skaidrinimas, laisvos rinkos pasirinkimo užtikrinimas; 
5. Saugomų teritorijų išskyrimo valstybinis auditas; 
6. Racionalus miško išteklių naudojimas, miškų vaidmens klimato kaitoje didinimas; 
7. Maksimalaus įsigyjamos miško valdos dydžio nustatymas. 

 
Jeigu Aplinkos ministerija norėtų išgirsti mūsų nuomonę kita, sąraše nesančia tema, esame pasiruošę 
parengti ir pateikti išsamias argumentuotas įžvalgas.  

 
Manome, kad planuojamas susitikimo laikas turėtų būti apie 1,5 val. Tikslų susitikimo laiką prašutume 
derinti su mūsų atstovu. Kontaktinio asmens duomenys yra: 
Aidas Pivoriūnas. el. paštas aidas@pmsa.lt tel. +370 682 18001. 
 
Iš anksto dėkojame už prisidėjimą prie darnios miškininkystės išsaugojimo ir tikimės konstruktyvaus 
dialogo. 
 
Pagarbiai, 
 
Lietuvos miškininkų sąjungos  
Prezidentas Edmundas Bartkevičius    
 
Miško darbų rangovų asociacijos 
Valdybos pirmininkas Vidmantas Jusas 
 
Medienos vežėjų asociacijos 
Valdybos pirmininkas Žydrūnas Grencevičius 
 
Medienos prekybos asociacijos 
Direktorius Egidijus Kontrimavičius 
 
Privačių miškų savininkų asociacijos 
Direktorius Aidas Pivoriūnas 
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