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                 DĖL MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 1, 2, 3, 4, 7, 11, 15, 18 STRAIPSNIŲ

PAKEITIMO,  ĮSTATYMO  PAPILDYMO  102  IR  151  STRAIPSNIAIS  IR
ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU ĮSTATYMO PROJEKTO

Privačių miškų savininkų asociacija (PMSA) susipažino su LR aplinkos ministerijos
parengtu  Lietuvos  Respublikos  miškų  įstatymo Nr.  I-671 1,  2,  3,  4,  7,  11,  15,  18  straipsnių
pakeitimo, įstatymo papildymo 10(2) ir 15(1) straipsniais ir įstatymo papildymo priedu įstatymo
projektu Nr. 19-9970 (toliau – Projektas). Atkreipiame dėmesį, kad tai beveik identiškas įstatymo
projektas, kuriam PMSA teikė pastabas 2019-07-22 (pastabos projektui Nr. 19-8561). 

Pažymėtina,  kad  minėtas  (Nr.  19-8561)  projektas  buvos  svarstytas  Miškų  ūkio
konsultacinės tarybos posėdyje ir jam nebuvo pritarta. Taip pat mums nežinoma, kodėl tuomet
rašytos  PMSA pastabos  nebuvo  įvertintos.  Derinimo  lentelėje  taip  pat  nepateikiami  motyvai,
kodėl į jas neatsižvelgta.

Pakartotinai teikiame pastabas Projektui:
Projekto 3 straipsnyje nurodoma, kad III – IV grupėse bus mažinami plynųjų kirtimų

plotai, kai plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržės plotas negali būti didesnis kaip 3 hektarai, o
regioniniuose parkuose ir draustiniuose – ne didesnis kaip 1 hektaras. <...> Atvejinių pagrindinių
miško kirtimų biržės plotas valstybiniuose parkuose ir draustiniuose negali būti didesnis kaip 3
hektarai.

Projekto  3  straipsnio  5  dalies  1  punkte  numatyta,  kad  biržės  plotas  negali  būti
didesnis kaip 8 hektarai. Primename, kad PMSA neprieštarautų ir 8 ha biržės ploto sumažinimui,
kuris  Projekte paliekamas,  kaip maksimalus  ir būtent dėl šio punkto kyla daugiausia  diskusijų
viešoje erdvėje.

Tačiau,  atkreipiame  dėmesį,  kad  plynųjų  kirtimų  biržių  plotai,  pagal  galiojantį
įstatymą,  yra  numatyti  parengtuose,  patvirtintuose  ir  šiuo  metu  galiojančiuose  miškotvarkos
projektuose. Šių miškotvarkos projektų parengimas tiek iš privačių miškų savininkų, tiek iš VĮ
„Valstybinių  miškų  urėdija“  pareikalavo   nemažų  finansinių  išteklių.  Priėmus  tokį  Projektą,
privačių miškų savininkų, kaip ir VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ miškotvarkos projektai turėtų
būti keičiami. Manome, kad tai būtų nepagrįstai didelė našta.

Todėl  siūlome  Projekte  numatyti  pereinamąjį  laikotarpį,  papildyti  Projektą
formuluote, kad sumažinti kirtimų biržių plotai privalomi rengiant naujus miškotvarkos projektus,
o kirtimai  pagal  iki  įstatymo įsigaliojimo parengtus miškotvarkos projektus būtų leidžiami,  jei
juose  suprojektuoti  ir  patvirtinti  biržių  plotai  neviršija  iki  šio  įstatymo  priėmimo  nustatytų
maksimalių biržių plotų. 

Dėl projekto 4 straipsnio, kuriuo keičiamas įstatymo 4 straipsnio 1 dalis. Pritariame
pakeitimui,  tačiau  atkreipiame dėmesį,  kad  pagal  2003 m.  liepos  4  d. Lietuvos  Respublikos
kolektyvinio  investavimo subjektų įstatymą Nr.  IX-1709 (Nauja  redakcija  nuo 2019-02-01)
„Investicinis  fondas – kolektyvinio  investavimo  subjekto  valdymo  įmonės  patikėjimo  teise
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valdomas turtas,  į  kurį  reikalavimo teises  turi  investicinių  vienetų  savininkai  (fondo dalyviai)
proporcingai  kiekvienam  investicinių  vienetų  savininkui  (fondo  dalyviui)  priklausančių
investicinių vienetų skaičiui. Investicinis fondas neturi juridinio asmens statuso ir nėra laikomas
organizacija. Šiame įstatyme vartojama investicinio fondo sąvoka apima atvirojo tipo ir uždarojo
tipo investicinius fondus, jeigu konkrečiame šio įstatymo straipsnyje nenustatyta kitaip.“

2013 m.  birželio  18 d.  Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams
skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme Nr. XII-376 (Nauja redakcija nuo 2019-02-
01)  Investicinis fondas  apibrėžiamas kaip „kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonės
patikėjimo teise  valdomas turtas,  į  kurį  reikalavimo  teises  turi  investicinių  vienetų  savininkai
(fondo  dalyviai)  proporcingai  kiekvienam  investicinių  vienetų  savininkui  (fondo  dalyviui)
priklausančių investicinių vienetų skaičiui. Investicinis fondas neturi juridinio asmens statuso ir
nėra laikomas organizacija.“

Atsižvelgiant  į  tai,  kad  aukščiau  išvardintuose  teisės  aktuose  Investicinio  fondo
apibrėžimai aiškiai įvardija, kad investicinis fondas nėra laikomas organizacija, siūlome pakeisti
4 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

 “Miškas nuosavybės teise gali priklausyti valstybei, fiziniams ir juridiniams asmenims
bei  organizacijoms  subjektams,  neturinčiomtiems juridinio asmens statuso,  tačiau turinčiotiems
civilinį  teisnumą.  Užsieniečiai,  užsienio  juridiniai  asmenys,  užsienio  valstybėse  įsteigtos
organizacijos,  neturinčios  juridinio  asmens  statuso,  tačiau  turinčios  civilinį  teisnumą  pagal  tų
valstybių įstatymus, mišką turi teisę įsigyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3
dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos miškuose pagal
plotą vyrauja valstybinė miškų nuosavybė.“

Dėl  Projekto  5  straipsnio,  kuriuo  keičiamas  įstatymo  7  straipsnis.  Kadangi  Bendrųjų
miško reikmių finansavimo programos lėšas  sudaro tiek  iš  valstybinių,  tiek iš  privačių  miškų
gautos lėšos, siūlome projekte numatyti, kad administruojant šias lėšas dalyvauja ir privačių miškų
savininkų atstovai. Detalesnė tvarka, kaip ir numatyta būtu reglamentuota poįstatyminiu aktu.

Atsižvelgiant  į  LR  aplinkos  ministerijos  parengtą  Specialiųjų  žemės  naudojimo
sąlygų įstatymą Nr. XIII-2166, priimtą 2019 m. birželio 6 d., įsigaliosiantį 2020 m. sausio 1 d.,
kurio 10 straipsnis apribojimų įsigaliojimą sieja su jų tinkamu įregistravimu:  

10 straipsnis. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo pradžia. 
1.  Specialiosios  žemės  naudojimo  sąlygos  žemės  sklypui  (jo  daliai),  naujai

suformuotam pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus ir (ar) žemės valdos projektus
(teritorijose,  kuriose iki teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų patvirtinimo
nebuvo  suformuoti  žemės  sklypai),  taikomos  nuo nustatytų  šiame  įstatyme  nurodytų  teritorijų
įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą dienos. 

2.  Specialiosios  žemės  naudojimo  sąlygos  Nekilnojamojo  turto  registre
įregistruotam  žemės  sklypui  (jo  daliai)  taikomos  nuo  žymos  apie  nustatytas  šiame  įstatyme
nurodytas teritorijas žemės sklypo registro įraše padarymo dienos,

siekdami  suvienodinti  Specialiųjų  žemės  naudojimo  sąlygų  įstatyme  ir  Miškų
įstatyme numatytų apribojimų įsigaliojimą, kad būtų išvengta teisinio neaiškumo, siūlome taisyti
Miškų įstatymo 10 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

 „3. Miško valdytojų, savininkų ir naudotojų teises saugo įstatymai. Pažeistos teisės
turi būti atkuriamos, o padaryti nuostoliai atlyginami įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Miško  valdytojų,  savininkų  ir  naudotojų  teisės  gali  būti  apribotos  įstatymų  nustatyta  tvarka
visuomenės, aplinkos bei miško apsaugos interesais.  Miško naudojimo apribojimai įsigalioja
nuo jų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą dienos.“

Siūlome projekto 6 straipsnį dėl papildymo 102 straipsniu išdėstyti taip: 
6 straipsnis. Įstatymo papildymas 102 straipsniu
Papildyti įstatymą 102 straipsniu:
102 straipsnis. Kompensacijos privačių miškų savininkams už nustatytus veiklos

apribojimus



1. Kompensacijos už saugomose teritorijose, taip kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos  saugomų  teritorijų  įstatyme,  esančiose  miško  valdose  arba  ne  miškų  ūkio
paskirties  žemės  sklypuose  esančioje  miško  žemėje  nustatytus  veiklos  apribojimus
išmokamos Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka.

2. Už ne saugomose teritorijose esančiose miško valdose arba  ne miškų ūkio
paskirties  žemės  sklypuose  esančioje  miško  žemėje  nustatytus  veiklos  apribojimus  dėl
nustatytų  veiklos  apribojimų  privačių  miškų  savininkams  pagal  šį  įstatymą  išmokamos
vienkartinės arba kasmetinės kompensacijos.

3. Vienkartinės kompensacijos išmokamos privačių miškų savininkams, kurių
miško valdose arba ne miškų ūkio paskirties žemės sklypuose esančioje miško žemėje po
nuosavybės teisių įgijimo į  Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą
įrašomi  apribojimai,  uždraudžiantys  brandžių  medynų  kirtimus.  Kompensuojamos
pajamos,  kurios  galėjo  būti  gautos  pardavus  medieną  rinkoje,  atimant  iš  jų  vidutines
medienos  ruošos  sąnaudas,  pridedant  medienos  prieaugio,  kuris  galėtų  būti  užaugintas
miško  valdoje  po  brandžių  medynų  iškirtimo  ir  miško  atkūrimo  per  25  metus  vertę.
Kompensacija  apskaičiuojama  taikant  vidutines  medienos  rinkos  kainas  ir  vidutines
medienos  ruošos  sąnaudas  tais  metais,  kai  privataus  miško savininkas  pateikia  prašymą
apskaičiuoti  ir  išmokėti  kompensaciją.  Privataus  miško  savininkas  prašymą  dėl
kompensacijos  gali  teikti  nuo  apribojimų  įrašymo  į  Nekilnojamojo  turto  kadastrą  ir
Nekilnojamojo turto registrą dienos, bet ne anksčiau kaip tais metais, kai miškas pasiekia
pagrindinių kirtimų amžių, taikytą po apribojimų nustatymo ir įrašymo į Nekilnojamojo
turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą. Apribojimai taikomi tik jei jie įregistruoti
Nekilnojamojo  turto  kadastre  ir  Nekilnojamojo  turto  registre.  Jeigu  nuosavybės  teisės  į
miško žemę buvo įgytos vėliau, negu Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto
registre buvo nustatyti apribojimai, kompensacijos už nustatytus apribojimus nemokamos. 

4.  Kasmetinės  kompensacijos  išmokamos privačių  miškų savininkams,  kurių
miško valdose arba ne miškų ūkio paskirties žemės sklypuose esančioje miško žemėje po
nuosavybės teisių įgijimo į  Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą
įrašomi  apribojimai,  atidedantys  vėlesniam  laikui  brandžių  medynų  kirtimus  arba
reikalaujantys  dalį  kirstinų  medžių  palikti  neiškirstų  kirtimų  atidėjimo  laikotarpiui.
Kompensuojamos negautos pajamos einamaisiais metais, kurios skaičiuojamos nuo negautų
pajamų, kurios galėjo būti gautos iškirtus kirstinus medžius ir pardavus medieną rinkoje,
atimant  iš  jų  vidutines  medienos  ruošos  sąnaudas.  Negautos  pajamos  apskaičiuojamos
taikant vidutines medienos rinkos kainas ir vidutines medienos ruošos sąnaudas tais metais,
kai  privataus  miško savininkas  pateikia  prašymą apskaičiuoti  ir  išmokėti  kompensaciją.
Privataus miško savininkas prašymą dėl kompensacijos gali teikti nuo apribojimų įrašymo į
Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą dienos, bet ne anksčiau kaip
tais  metais,  kai  miškas  pasiekia  pagrindinių  kirtimų  amžių,  taikytą  po  apribojimų
nustatymo  ir  įrašymo  į  Nekilnojamojo  turto  kadastrą  ir  Nekilnojamojo  turto  registrą.
Apribojimai taikomi tik jei jie įregistruoti Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo
turto registre. Jeigu nuosavybės teisės į miško žemę buvo įgytos vėliau, negu Nekilnojamojo
turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre buvo nustatyti apribojimai, kompensacijos už
nustatytus apribojimus nemokamos. 

Taip pat atkreipiame LR aplinkos ministerijos dėmesį, kad šiuo metu kompensacijų
už nustatytus apribojimus apskaičiavimą ir išmokėjimą, reglamentuoja 3 teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos Miškų įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas.

Manome, kad būtų tikslinga kompensacijų tvarką nustatyti viename teisės akte.



Papildomi pastebėjimai dėl numatomų apribojimų:

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
siurprizinę  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“.
Manome,  kad  neišnaudota  kitų  šalių  patirtis,  nesiekiama  nustatyti  realios  žalos
savininkams,  siekiant  nustatyti  ir  aiškiai  reglamentuoti  kompensacijų  mokėjimą  už
nustatytus  apribojimus.  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. Atkreipiame dėmesį, kad ES praktikoje valstybinės
žemės  valdytojai  sėkmingai  gauna  jiems  priklausančias  išmokas  ir  dar  sėkmingiau  jas
panaudoja tiek miškininkystei, tiek gamtotvarkiniams projektams.

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.  Todėl  labai  raginame  LR  aplinkos  ministeriją  teikti  šį  projektą
Lietuvos  Respublikos  Vyriausybei,  tik  po to,  kai  jis  bus  apsvarstytas  Miškų ūkio
konsultacinėje taryboje.

Su pagarba,

Aidas Pivoriūnas

Direktorius


