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DĖL PAVEDIMO VYKDYMO
Vykdydami Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimą, parengėme ir teikiame Vyriausybės
2020 m. gegužės 13 d. pasitarimo 2 klausimo protokolinio sprendimo pakeitimo projektą.
Pagrindinė priežastis, kodėl nepakankamai sparčiai didėja šalies miškingumas – plotų
miškams veisti trūkumas valstybinėje žemėje ir privačios žemės savininkų nenoras jį veisti dėl
biurokratinės naštos (Lietuvos Respublikos žemės įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
turto kadastro įstatyme ir Lietuvos Respublikos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme, su jais
susijusiuose įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai gauti leidimą ir rengti
papildomus dokumentus norint įveisti mišką, atlikti kadastrinius matavimus įveistą mišką įrašant į
Nekilnojamojo turto kadastrą) ir ilgas finansinės grąžos įveisus mišką periodas dėl ilgos medynų
rotacijos, trunkančios 40–120 metų, atsižvelgiant į auginamų medžių rūšių brandos amžių.
Siekiai padidinti šalies miškingumą numatyti įvairiuose Seimo ir Vyriausybės patvirtintuose ir
rengiamuose strateginiuose dokumentuose: Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane,
patvirtintame Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. spalio 29 d. nutarimu ,,Dėl Lietuvos
Respublikos teritorijos bendrojo plano“, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano valstybės
teritorijos erdvinio vystymo kryptyse ir teritorijos naudojimo funkciniuose prioritetuose,
patvirtintuose Seimo 2020 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. XIII-3021 ,,Dėl Lietuvos Respublikos
teritorijos bendrojo plano valstybės teritorijos erdvinio vystymo krypčių ir teritorijos naudojimo
funkcinių prioritetų patvirtinimo“, Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje, patvirtintoje
Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 ,,Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi
strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“, Nacionalinėje miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020
metų programoje, patvirtintoje Vyriausybės 2012 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 569 ,,Dėl
Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programos patvirtinimo“,
Nacionalinėje aplinkos apsaugos strategijoje, patvirtintoje Seimo 2015 m. balandžio 16 d. nutarimu
Nr. XII-1626 ,,Dėl Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos patvirtinimo“, Nacionalinėje klimato
kaitos valdymo politikos strategijoje, patvirtintoje Seimo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. XI2375 ,,Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos patvirtinimo“, Vyriausybės
parengtame Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos projekte, Europos Komisijai
pateiktame Lietuvos Respublikos nacionaliniame energetikos ir klimato kaitos veiksmų plane
2021–2030 m. ir kt.
Žemės ūkio ministerija, formuojanti žemės naudojimo politiką, ir jai pavaldi Nacionalinė
žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, valdanti laisvos valstybinės žemės fondo žemę,
prioritetą teikia šios žemės nuomai žemės ūkio veiklai vykdyti. Miško veisimas ribojamas
derlingesnėse, didesnio kaip 32 balų našumo žemės ūkio naudmenose, saugomose, ,,Natura 2000“ ir
joms artimose teritorijose, todėl VĮ Valstybinių miškų urėdijos galimybės ateityje gauti plotų
miškams veisti ir didinti šalies miškingumą ribotos. Dėl šių priežasčių neišduodami leidimai miškui
veisti ir privačių žemių savininkams.
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Miško veisimo, priežiūros ir apsaugos išlaidos
privačios
žemės
savininkams
pakankamai kompensuojamos iš Lietuvos kaimo plėtros programos lėšų, tačiau nemaža dalis jų
nepanaudojamos: dėl minėtų priežasčių privačios žemės savininkai mieliau renkasi žemės ūkio
veiklą, kuriai vykdyti nereikia leidimų, didesnės tiesioginės išmokos ir greitesnė finansinė grąža už
pagamintą produkciją.
Rengiant Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio
įstatymo projektą, jis nederintas su Vyriausybe, todėl šio įstatymo 9 straipsnio nuostatos priimtos
neišanalizavus problemų, stabdančių šalies miškingumo didėjimą.
Dėl minėtų priežasčių ir atsižvelgiant į didėjantį visuomenės poreikį naujų viešųjų želdynų
įrengimui, esamų atnaujinimui ir priežiūrai, Aplinkos ministerija siūlo Vyriausybei priimti
sprendimą – rengti Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio
įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą siūlant, kad konkreti šio mokesčio dalis – 30
procentų, būtų skiriama viešiesiems atskiriesiems želdynams įrengti, tvarkyti ir pertvarkyti, želdynų
ir želdinių, nepaisant žemės nuosavybės formos, inventorizacijai atlikti. Želdynai gyvenamosiose
vietovėse svarbūs ir žmonių poilsiui, mažina triukšmą, valo orą ir pan.
Vyriausybės pasitarimo protokolinio sprendimo projektas suderintas su Žemės ūkio
ministerija, VĮ Valstybinių miškų urėdija ir Valstybine miškų tarnyba.
PRIDEDAMA. Vyriausybės pasitarimo protokolinio sprendimo projektas, 1 lapas.
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