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Kadangi Darbo grupės, sudarytos dėl plynųjų kirtimų sumažinimo valstybiniuose miškuose, pasiūlymuose 

neatsispindi nė vienas mano, kaip Darbo grupės nario, pasiūlymas, pateiktas raštu arba žodžiu, nepritariu šiems 

pasiūlymams ir reiškiu savo atskirąją nuomonę, kurios sudedamąja dalimi yra alternatyvi Darbo grupės išvada. 

Žemiau pateikiu argumentus dėl mano nepritarimo Darbo grupės suformuluotiems pasiūlymams: 

1. Darbo grupės išvados neatitinka nustatyto Europos Sąjungos ir nacionalinio teisinio reguliavimo bei 

konstitucinių nuostatų (išsamūs motyvai išdėstyti alternatyviajame projekte). 

2. VĮ Valstybinių miškų urėdijos 2018 spalio 17 d. pažyma “DĖL EUROPOS BENDRIJOS SVARBOS 

MIŠKO BUVEINIŲ, INVENTORIZUOTŲ VMU VALDOMUOSE MIŠKUOSE, IŠSAUGOJIMO IR 

ĮTAKOS PATVIRTINTOS KIRTIMŲ NORMOS ĮVYKDYMUI” yra grindžiama išskirtinai ekonominiais 

motyvais, neatsižvelgiant į privalomo teisinio reguliavimo laikymosi svarbą, o šioje pažymoje teikiami 

pasiūlymai paremti ES bei nacionalinio teisinio reguliavimo nesilaikymu. Todėl Darbo grupė savo išvadose 

neturi pagrindo į juos atsižvelgti. 

3. Darbo grupės pasiūlymuose pagrindinis dėmesys teikiamas tik buveinių apsaugai svarbioms teritorijoms, 

tuo tarpu paukščių apsaugai svarbiose teritorijose numatomas tik vienas apribojimas (dėl kirtimų laiko). 

Kadangi Europos Sąjungos teisės aktai reikalauja, kad ūkinei veiklai NATURA 2000 teritorijose 

reikalingas poveikio aplinkai įvertinimas, siūlau nustatyti tikslesnes šio reguliavimo laikymosi procedūras, 

kad nauji kirtimai visose NATURA 2000 teritorijose nevyktų nepateikus reikšmingumo išvados dėl 

poveikio aplinkai įvertinimo pagal Poveikio aplinkai vertinimo įstatyme numatytas procedūras. 

4. Darbo grupė didžiausią dėmesį kreipė į plynų kirtimų atsisakymą buveinių apsaugai svarbiose teritorijose 

ir inventorizuotose EB svarbos buveinėse, bet plynieji kirtimai pagal šiuos Darbo grupės pasiūlymus ir 

toliau leidžiami paukščių apsaugai svarbiose teritorijose, regioniniuose parkuose, o kai kuriais atvejais ir 

draustiniuose. Nepritariu tolesniam plynų kirtimų vykdymui šiose saugomose teritorijose, kadangi jų 

gamtinė ir kraštovaizdžio vertė ir taip labai nukentėjo: suardytas miškų vientisumas, sumenkusi rūšių 

migravimo galimybė ir pati biologinė įvairovė, sumažėjo rekreacinis potencialas, miškų ekosistema tapo 

netvari ir neatspari neigiamiems klimato kaitos faktoriams. Šių saugomų teritorijų gamtinė būklė turi būti 

atkurta iki pradinio lygio, kuomet buvo šios saugomos teritorijos įkurtos ir jų būklė toliau negali būti 

bloginama.  

5. Nors nacionaliniuose parkuose plynieji kirtimai yra uždrausti, bet iki šiol juose daugėja plynių dėl atvejinių 

kirtimų. Siūlau tuose miško sklypuose, kur pradėti atvejiniai kirtimai, jų nebetęsti ir palikti ten augančius 

sėklinius medžius, formuojant įvairiaamžį mišką. Toliau kirtimus pušynuose rekomenduoju vykdyti 

grupiniais atvejiniais kirtimais (iškertant mišką aikštelėmis) ir retinimu, paliekant nekertamus sėklinius 

medžius (60-80 vnt./ha).  

6. Siūlau įgyvendinti principinę nuostatą, kad valstybiniuose parkuose nebūtų ūkinių miškų, priskiriamų IV 

miškų grupei. Reikia pakeisti priskyrimo miškų grupėms normatyvus, kad valstybiniuose parkuose esantys 

ūkiniai miškai įgautų apsauginių miškų statusą (III grupė).  

7. Šiuo metu daugelyje gamtinių draustinių (kraštovaizdžio, hidrografiniai) yra III miškų grupės miškų, kur 

leidžiama vykdyti pagrindinius kirtimus, o juk tai dažniausiai gamtiškai jautrios teritorijos (prie ežerų, 

upių), kur bet kokia sunkiosios miškų kirtimo technikos veikla padarytų nepataisomą žalą. Siūlau, kad visi 

gamtinių draustinių miškai būtų priskiriami IIA, IIB arba IA (lankomiems miško rezervatams) grupėms. 

Išsamūs mano motyvai bei pasiūlymai pateikiami alternatyviajame Darbo grupės pasiūlymų variante 

(pridedama, 4 lapai). 
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