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1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir 

uždaviniai: 
 
Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto 

(toliau – Įstatymo projektas) tikslas – numatyti pirmenybės teisę žaliavinei medienai įsigyti teikti 

šalyje apdirbantiems,  perdirbantiems, taip pat iš jos biokurą gaminantiems ar perdirbantiems 

fiziniams ir juridiniams asmenims.   
 Įstatymo projektu siūlome Lietuvos Respublikos miškų įstatyme įtvirtinti saugiklį, kuris 

užtikrintų tinkamą miškų kirtimo reguliavimą ir didesnį pridėtinė vertės kūrimą. Siūlomas 

prioritetinis žaliavinės medienos pardavimas asmenims, kurie šalyje gaminą produkciją iš medienos 

ar apdirba medieną, užtikrintų Lietuvos ekonominius ir socialinius interesus. Šalies medienos 

pramonė sukuria akivaizdžiai didesnės pridėtinės vertės produktus, nei medienos žaliavos eksportas, 

todėl ši pramonė valstybei kuria gerokai didesnę mokestinę naudą ir daugiau darbo vietų nei žemą 

pridėtinę vertę sukurianti medienos eksporto veikla. 

Pažymėtina, kad medienos perdirbimo pramonė Lietuvos ekonomikoje užima svarbią vietą 

– Lietuvoje šiame sektoriuje veiklą vykdo virš 1000 įmonių. Žaliavinės medienos eksporto veiklą 

vykdančios įmonės negali pasiekti tokių ekonominių rodiklių, kadangi jų veikla apsiriboja importo–

eksporto operacijų atlikimu, kurioms aptarnauti reikia minimalaus darbuotojų skaičiaus. Lietuvos 

medienos pramonės skatinimas tiesiogiai prisideda prie esamų darbo vietų išlaikymo bei naujų 

darbo vietų kūrimo miškų ir medienos sektoriuje. Siūlomas prioritetinis medienos pramonės 

aprūpinimas žaliava taip pat atitinka ir socialinius probleminių kaimo vietovių gyventojų interesus. 

Lietuvos medienos pramonės aprūpinimas žaliavine mediena prioriteto tvarka siūlytinas ir 

atsižvelgiant į kaimyninėse valstybėse numatytus ribojimus Lietuvos perdirbėjams įsigyti reikiamą 

žaliavinę medieną. Šiuo metu medienos pardavimo tvarka regione (Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, 

Švedijoje, Rusijoje ir Baltarusijoje) smarkiai riboja galimybes medienos perdirbėjams įsigyti 

pakankamai žaliavinės medienos už konkurencingą kainą.   

Atkreiptinas dėmesys, kad prioritetinis žaliavinės medienos pardavimas asmenims, kurie 

šalyje gaminą produkciją iš medienos ar apdirba medieną, atitinka naująją Europos Sąjungos miškų 

strategiją ir jos rekomendacijas. Strategijoje siūloma žaliavinę medieną parduoti prioritetų tvarka 

pirmumą skiriant aukščiausios pridėtinės vertės produktų kūrimui, iš kurių pirmiausia – medienos 

gaminiams (Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui: Nauja ES miškų strategija – miškams ir su mišku 

susijusiam sektoriui, 2014-04-04, Briuselis, COM(2013) 659 galutinis/2).  

Būtina pažymėti, kad  siūlomos Įstatymo nuostatos numato konstituciškai pagrįstą 

diferencijuotą ūkinės veiklos teisinį reguliavimą. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra 

pažymėjęs, kad siekiant bendros tautos gerovės gali būti numatomas diferencijuotas ūkinės veiklos 

teisinis reguliavimas (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 31 d. nutarimas 

"Dėl kvotinio cukraus eksporto"). Atskirų ūkio subjektų teisinės padėties diferencijuotas nustatymas 

atsižvelgiant į reguliuojamų santykių svarbą ir pobūdį, taip pat atitinkamų ūkinės veiklos sąlygų 

nustatymas yra sietinas su ūkio srityje valstybės keliamais tikslais, siekiu atitinkamai sutvarkyti 

šalies ūkį (Konstitucinio Teismo 2000 m. spalio 18 d., 2005 m. gegužės 13 d. nutarimai, Lietuvos 

Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 31 d. nutarimas "Dėl kvotinio cukraus 

eksporto"). 



 Remiantis tuo, kas išdėstyta, manome, kad valstybinių miškų išteklių panaudojimas turi 

būti siejamas su šalies pramone, didžiausios socialinės ir ekonominės naudos valstybei kūrimu, o 

siūlomi Miškų įstatymo pakeitimai padėtų tai įgyvendinti. 

 
2. Įstatymo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir 

rengėjai: 
  
Įstatymo projekto iniciatorius ir rengėjas yra Seimo nariai Andrius Palionis ir Virginijus 

Sinkevičius.   
  
3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai: 
  
Šiuo metu galiojančiame įstatyme siūlomas saugiklis nėra numatytas. 
  
4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų 

laukiama: 
  
Įstatymo projektu siūloma pakeisti 7 straipsnio 1 dalį, joje numatant, kad per elektroninę 

medienos pardavimo sistemą parduodamą žaliavinę medieną pirmiausia gali įsigyti šią medieną 

šalyje apdirbantys,  perdirbantys, taip pat iš jos biokurą gaminantys ar perdirbantys fiziniai ir 

juridiniai asmenys, kurių sąrašus sudaro, kas pusmetį atnaujina ir VĮ Valstybinei miškų urėdijai 

pateikia Ūkio ministerija ar jos įgaliota institucija. 
  
5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant 

įstatymo projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru 

dokumentu), galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, 

kad tokių pasekmių būtų išvengta: 
  
Neigiamų pasekmių nenumatoma. 
  
6. Kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai: 
  
Įstatymas neigiamos įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai neturės. 
  
7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai: 
  
Įstatymas neturės įtakos verslo sąlygoms ir jo plėtrai. 
  
8. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, 

kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios: 

 
Priėmus Įstatymo projektą, galiojančių teisės aktų keisti nereikės. 

  
9. Ar įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, 

Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys 

terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka: 

 
Įstatymo projektas parengtas laikantis nustatytų reikalavimų. 
  



10. Ar įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 

konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus: 
  
Įstatymo projektas neprieštarauja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 

konvencijos nuostatoms ir Europos Sąjungos teisei. 
  
11. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos 

turėtų priimti: 
  
Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliotos institucijos iki šio įstatymo 

įsigaliojimo turėtų parengti ir patvirtinti būtinus šio įstatymo įgyvendinimui poįstatyminius aktus. 
  
12. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks 

įstatymui įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai 

einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais): 
  
Papildomų lėšų nepareikalaus. 

  
13. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados: 
  
Įstatymo projekto rengimo metu specialistų vertinimo ir išvadų neprašyta. 
  
14. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos 

sistemą, įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas bei sritis:  
   
Reikšminiai įstatymo projekto žodžiai, kurių reikia šiam įstatymo projektui įtraukti į 

kompiuterinę paieškos sistemą: „pirmenybė įsigyti medieną“. 

 
15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai: 
 

Nėra. 
 

    
 

 

Teikia:  

                                  
Seimo nariai             Parašas   

Andrius Palionis 

Virginijus Sinkevičius 

  

 


