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Darbo grupės siūlymai dėl plynųjų miško kirtimų mažinimo valstybiniuose miškuose 

(Darbo grupės nario Andrejaus Gaidamavičiaus siūlomas variantas) 

2018-10-18 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2018 m.  spalio 3 d. įsakymu Nr. D1-864 „Dėl darbo 

grupės sudarymo“ sudarytai darbo grupei (toliau – Darbo grupė) pavedė iki 2018 m. spalio 19 d. parengti 

ir pateikti aplinkos ministrui pasiūlymus dėl plynųjų miško kirtimų mažinimo valstybiniuose miškuose. 

Lietuvos Respublikos Konstitucija nustato šias Darbo grupės darbui aktualias nuostatas: 

(1) Valstybė ir kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių 

(Konstitucijos 53 str.). 

(2) Valstybė rūpinasi natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų gamtos 

objektų ir ypač vertingų vietovių apsauga, prižiūri, kad su saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami 

ir gausinami gamtos ištekliai (Konstitucijos 54 str.). 

(3) Įstatymu draudžiama niokoti žemę, jos gelmes, vandenis, teršti vandenis ir orą, daryti 

radiacinį poveikį aplinkai bei skurdinti augaliją ir gyvūniją (Konstitucijos 54 str.). 

Lietuvos Respublikos Seimas 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės programos“ patvirtino šias Darbo grupės darbui aktualias nuostatas: 

 

(4) 91. Vyriausybė, siekdama užtikrinti miško ekosistemų tvarumą, biologinę įvairovę bei 

racionalų ir tvarų miško išteklių naudojimą, įvertinusi miškininkų, miškų savininkų, gamtininkų, 

bendruomenių, kaimų, miestelių ir miestų gyventojų poreikius, siekdama subalansuoti 

aplinkosaugines ir ekonomines veiklas miškuose ir saugomose teritorijose, įsipareigoja nuosekliai 

vykdyti tvarią ir subalansuotą miškų ūkio politiką, vienodą dėmesį skirti ekologinių, ekonominių ir 

socialinių miškų funkcijų užtikrinimui ir suderinamumui, o miškus vertinti kaip valstybės turtą ir 

išteklių, kuris privalo būti nuolat gausinamas ir racionaliai naudojamas. 

(5) 91.10. sieksime, kad valstybinės reikšmės miškai būtų naudojami tik tiek, kiek yra 

reikalinga vietinei medienos pramonei. Dėl valstybinių miškų naudojimo būdo ir apimties svarus 

žodis turi tekti savivaldybėms ir bendruomenėms, kurių gyvenamojoje aplinkoje yra konkretūs 

miškai; 

(6) 91.12 tolygiai mažinsime plynųjų kirtimų apimtį ir miškų monokultūrų (vienaamžių ir 

vienarūšių medynų) plotus. Įgyvendinsime nuostatą, kad plynieji kirtimai leidžiami tik ūkinės 

paskirties (IV grupės) miškuose ir vykdomi taip, kad būtų padaroma kuo mažesnė žala žmonių 

gyvenamajai aplinkai, kraštovaizdžiui ir ekosistemoms (miško dirvožemiui, hidrologiniam režimui, 

biologinei įvairovei). 

Darbo grupė, išnagrinėjusi miško kirtimų vykdymą valstybiniuose miškuose, konstatuoja: 

1. Remiantis 1992 m. gegužės 21 d. ES Tarybos direktyva dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos 

bei floros apsaugos Nr. 92/43/EEB (toliau - „Natura 2000” Direktyva), 1985-06-27 Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 85/337/EB (iš dalies pakeista 1997-03-03 Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 97/11/EB) (toliau – PAV Direktyva) ir nacionaliniu teisiniu reguliavimu, į kurį 

perkeltos šių direktyvų nuostatos, planuojant vykdyti ūkinę veiklą (tame tarpe ir miškų kirtimo 

ūkinę veiklą) Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje ar jai artimoje teritorijoje 
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privalo būti nustatomas planuojamos ūkinės veiklos poveikio „Natura 2000” teritorijai 

reikšmingumas. Dar daugiau, bet kokiems planams ir projektams, galintiems daryti reikšmingą 

poveikį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, privalo būti atliktas poveikio 

aplinkai vertinimas. 

2. Pagal „Natura 2000” direktyvos 6 str. 3 d. bet kokiems planams ir projektams, tiesiogiai 

nesusijusiems arba nebūtiniems teritorijos tvarkymui, bet galintiems ją reikšmingai paveikti 

individualiai arba kartu su kitais planais arba projektais, turi būti atliekamas jų galimo poveikio 

teritorijai įvertinimas. Atsižvelgiant į poveikio teritorijai įvertinimo išvadas ir remiantis 4 dalies 

nuostatomis, kompetentingos nacionalinės institucijos pritaria planui ar projektui tik įsitikinusios, 

kad jis neigiamai nepaveiks nagrinėjamos teritorijos vientisumui ir, jei reikia, išsiaiškinusios 

plačiosios visuomenės nuomonę. 

3. Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 str. 2 d. 

(toliau - PAV įstatymas) miško kirtimas tiek valstybiniuose, tiek ir privačiuose miškuose yra 

planuojama ūkinė veikla (PŪV). Remiantis PAV įstatymo 3 str. 2 dalimi poveikio aplinkai vertinimas 

inter alia atliekamas, kai planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti poveikį Europos 

ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms ir institucija, atsakinga už saugomų teritorijų apsaugos 

ir tvarkymo organizavimą, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka nustato, kad šis poveikis gali būti 

reikšmingas. 

4. LR Aplinkos ministro 2006-05-22 įsakymu Nr. D1-255 patvirtinto Planų ar programų ir 

planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ 

teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašas reglamentuoja planuojamų ūkinių veiklų, planų 

ir programų poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo 

nustatymo procedūrą. „Natura 2000” Tvarkos aprašo 37 p. įtvirtinta pareiga nustatyti poveikio 

„Natura 2000” teritorijoms reikšmingumą tais atvejais, kai planuojama ūkinė veikla nėra įtraukta į 

PAV įstatymo 1 ar 2 priedus ir jos įgyvendinimas bus susijęs su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 

2000“ teritorijomis ar artima joms aplinka. 

5. Nagrinėjamu atveju išduodant leidimus kirsti mišką ir vykdant miškų kirtimus „Natura 2000” 

teritorijose ir joms artimoje aplinkoje negautos planuojamos ūkinės veiklos reikšmingumo „Natura 

2000” teritorijai išvados, taip pat nebuvo atliktos su tuo susijusios poveikio aplinkai vertinimo 

procedūros. 

 

Darbo grupė, išnagrinėjusi miško kirtimų vykdymą valstybiniuose miškuose, siūlo: 

 

1. Įpareigoti VĮ “Valstybinių miškų urėdiją” kreiptis į institucijas, atsakingas už saugomų 

teritorijų apsaugos ir tvarkymo organizavimą (kaip tai numato LR Aplinkos ministro 2006-

05-22 įsakymu Nr. D1-255 patvirtintas Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos 

įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo 

nustatymo tvarkos aprašas), ir nustatyti „Natura 2000” teritorijose ir joms artimoje aplinkoje 

vykdomų ir planuojamų vykdyti miškų kirtimo ūkinių veiklų poveikio „Natura 2000” 

teritorijoms reikšmingumą; 

2. Įpareigoti Valstybinę miškų tarnybą panaikinti išduotus leidimus kirsti mišką „Natura 2000” 

teritorijose ir joms artimoje aplinkoje, kadangi leidimai išduoti neteisėtai ir nepagrįstai, 

neįvertinus ūkinių veiklų poveikio reikšmingumo „Natura 2000” teritorijoms ir neatlikus 

strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ir poveikio aplinkai vertinimo procedūrų; 

3. Nedelsiant nutraukti-sustabdyti miškų kirtimą „Natura 2000” teritorijose, iki tol, kol bus 

atliktos privalomos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros, ir kol bus gautos 

ūkinių veiklų reikšmingumo „Natura 2000” teritorijoms išvados bei atliktos privalomos 

poveikio aplinkai vertinimo procedūros; 

4. Miškuose, kurie nėra įtraukti į „Natura 2000” teritorijų tinklą: 

4.1.IIA miškų grupėje – drausti vykdyti pagrindinius miško kirtimus. Leidžiama vykdyti 

ugdomuosius miško kirtimus, išskyrus einamuosius kirtimus. Medynuose vykdyti tik 

specialiuosius miško kirtimus. Sanitarinių miško kirtimų atsisakyti, tačiau leisti išimtiniais 

atvejais (dėl ypatingos grėsmės aplinkiniams medynams ypač pavojingų ligų ir kenkėjų 

plitimo atvejais). 
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4.2.IIB miškų grupėje – drausti vykdyti pagrindinius miško kirtimus. Medynuose vykdyti tik 

specialiuosius ir sanitarinius miško kirtimus. Leidžiama vykdyti ugdomuosius miško 

kirtimus. 

4.3.III miškų grupėje – drausti plynuosius pagrindinius miško kirtimus.  

Vykdant supaprastintus atvejinius miško kirtimus, kuriais atkuriami pušynai, biržių plotis 

negali būti daugiau kaip 75 m, maksimalus biržės plotas – iki 3 ha. Šiais kirtimais medynas 

sėkliniais metais yra išretinamas iki minimalaus 0,2 skalsumo (paliekant 60-80 medžių 

hektare). Vėliau sėkliniai medžiai neiškertami, bet paliekami biologinei įvairovei ir 

įvairiaamžių miškų formavimui. 

        4.4. Valstybinių parkų IV miškų grupėje turi būti ūkininkaujama kaip III miškų grupėje, 

vėliau pakeičiant miškų priskyrimo miškų grupėms normatyvus taip, kad valstybiniuose parkuose 

neliktų ūkinių miškų. Gamtinių draustinių III miškų grupėje turi būti ūkininkaujama kaip II 

miškų grupėje, vėliau pakeičiant miškų priskyrimo normatyvus taip, kad gamtiniuose 

draustiniuose esantys miškai būtų priskiriami IA, IIA ir IIB grupėms. 
4.5. Valstybinių parkų ir draustinių miškuose, kurie priskirti III ir IV miškų grupėms 

nesudaryti sąlygų naujų plynių ir monokultūrų susidarymui. Tam numatytos šios 

alternatyvos: 

4.5.1. Siekiant išvengti naujų plynių susidarymo po supaprastintų atvejinių kirtimų, tuose 

miško sklypuose, kur tokie kirtimai pradėti, nebevykdyti antrojo kirtimų etapo, toliau formuojant 

įvairiaamžį medyną. 

4.5.2. Mišriuose miškuose taikyti atrankinius kirtimus tokiu būdu, kad būtų išlaikoma 

medžių rūšinė įvairovė ir nesusiformuotų vienarūšiai medynai. 

4.5.3. Grynuose pušynuose taikyti grupinius atvejinius kirtimus arba retinimus sėkliniais 

metais iki minimalaus 0,2 skalsumo (paliekant 60-80 medžių hektare), sėklinių medžių vėliau 

neiškertant.  

4.5.4. Iki 0,5 ha dydžio kirtimas, kuriuose paliekamas pakankamas sėklinių medžių skaičius, 

kad vyktų natūralus žėlimas, nelaikytinas plynu kirtimu ir priskiriamas prie atrankinių. Šie 

sėkliniai medžiai neiškertami, o paliekami biologinei įvairovei. Kartu biologinei įvairovei 

paliekami retesnių tai aplinkai rūšių medžiai, patys stambiausi medžiai, storesni sausuoliai (kiekis 

vertinamas individualiai). 

4.6.IV miškų grupėje valstybiniuose miškuose (ne saugomose teritorijose): 

4.6.1.  maksimalus pagrindinių plynųjų miško kirtimų plotas ne didesnis kaip 3 ha.; 

4.6.2.  pagrindinių plynųjų miško kirtimų biržės plotis, kai atkuriami pušynai juos želdant, 

ne daugiau kaip 100 m arba kirtimas vykdomas pagal taksacinio sklypo ribas; 

4.6.3.  gretima pagrindinių plynųjų miško kirtimų biržė kertama tada, kai anksčiau 

iškirstoje biržėje yra atkurtas miškas pagal Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų 

reikalavimus ir vyraujančių tikslinių rūšių medžių vidutinis aukštis – didesnis kaip 5 m;   

4.6.4.  kertant dviejų atvejų atvejinius kirtimus pušynuose maksimalus biržės plotas - iki 

5 ha. Šie kirtimai vykdomi tik sėkliniais metais, kad įvyktų savalaikis natūralus 

atsiželdymas; 

4.6.5. plynose kirtavietėse paliekant medžius biologinei įvairovei prioritetas turi būti 

teikiamas medžių palikimui grupėmis, o jeigu paliekami pavieniai medžiai, tai turėtų būti 

arba retesnių rūšių, arba patys stambiausi medžiai, kurie būtų atspariausi vėjovartoms. 

5.  Visi miško kirtimai ir medienos ištraukimas iš jų draudžiami nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 

d., išskyrus žalių eglių vėjavartų, vėjalaužų, sniegalaužų ir labai pažeistų medžių, kol juose 

neapsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, kirtimus, ir kitų rūšių spygliuočių medžių, 

kuriuose apsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, kirtimus, taip pat karpotojo beržo 

sėklų ruošą genetiniuose draustiniuose, genetiniuose ir sėkliniuose medynuose. 

6. Buveinių apsaugai svarbiose teritorijose (BAST) ir vietovėse, atitinkančiose BAST atrankos 

kriterijus, esančiuose EB svarbos miško buveinių plotuose nepriklausomai nuo faktinės miškų 

grupės turi būti taikomi IIA miško grupei siūlomi nustatyti apribojimai ir ūkinė veikla 

atliekama tik atlikus privalomas SPAV, PAV ir(arba) reikšmingumo išvados gavimo 

procedūras. 
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7. Parengti Miško kirtimo taisyklių priedą, numatantį miško kirtimų apribojimus (tvarką) 

Saugomų rūšių informacinėje sistemoje įregistruotose saugomų rūšių radavietėse 

(augavietėse) ir visose „Natura 2000” teritorijose. 

8. Pakeisti teisės aktus taip, kad ūkinės veiklos subjektams tiksliai būtų aišku, kurioje procedūrų 

stadijoje iki išduodant leidimą kirsti mišką turi būti atliekamos teisiniu reguliavimu nustatytos 

privalomos SPAV, PAV ir (arba) poveikio aplinkai reikšmingumo išvados gavimo procedūros. 

9. Visais atvejais rengiant miškų tvarkymo schemas teritorijoms į kurias patenka „Natura 2000” 

teritorijos turėtų būti atliktas Strateginis poveikio aplinkai įvertinimas nepriklausomai nuo 

šioje stadijoje gautos reikšmingumo išvados. 

10. Darbo grupė siūlo pradėti konsultacijas informuojant privačių miškų savininkus dėl to, kad 

aukščiau išvardinti reikalavimai ribojantys planuojamą ūkinę veiklą „Natura 2000” 

teritorijose yra taikomi tiek valstybiniams tiek ir privatiems miškams, todėl bet kokia ūkinė 

veikla šiose teritorijose neatlikus privalomų SPAV, PAV ir (arba) poveikio aplinkai 

reikšmingumo išvados gavimo procedūrų yra neteisėta, o padaryta žala miškui (gamtai) turės 

būti atlyginta. 

 

 

 

Andrejus Gaidamavičius,       

darbo grupės narys 


