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Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa – Miškų kirtimas

Ar pritariate, kad Lietuvos miškų kirtimas
būtų mažinamas, palaipsniui mažinant

iškertamų miškų plotus?

TAIP, pritariu NE, nepritariu Neturiu nuomonės

TAIP (82.5%)

NE (5.4%)

NETURIU NUOMONĖS (12.1%)

Ar pritariate, kad Lietuvoje būtų
atsisakyta plynųjų (iškertant visus

medžius) miško kirtimų ?

TAIP, pritariu NE, nepritariu Neturiu nuomonės

TAIP (79,2%)

NE (5.9%)

NETURIU NUOMONĖS (14.9%)



Eurobaromentras. Visuomenės nuomonės tyrimas 2019 m. gruodžio mėn. 

Lietuvos visuomenė mano, jog miškų kirtimai yra pagrindinė aplinkosaugos
problema



Kodėl visuomenė nepatenkinta?
• su realybe prasilenkiantys 

visuomenės lūkesčiai 
saugomoms teritorijoms;

• valdžios (Aplinkos ministerija, 
savivalda ir pan.) elgsena 
diskurse provokuojanti dar 
didesnę konfrontaciją;

• požiūrio takoskyra; 



Kodėl vyksta tai kas vyksta?
Iš esmės skirtingų ideologijų priešprieša. 

Ekocentrinis požiūris Antropocentrinis požiūris 

”Pasaulis yra sukurtas žmogui, ne žmogus 
pasauliui”

Francis Bacon (XVI-XVII a. filosofas, 
empyrizmo pradininkas)

“Mes negalime laukti gamtos malonių. 
Mūsų užduotis – jas iš gamtos pasiimti”. 

Ivanas Mičiūrinas

“Žemės etikos kodeksas keičia Homo Sapiens
vaidmenį iš žemės užkariautojo į eilinį jos pilietį. Juo 
išreiškiama pagarba kitiems žemės gyventojams.“ 
Oldo Leopoldo žemės etikos kodeksas (1949)

• Miškas vertingas, kai yra patogus 
naudojimui;

• Laiku nenupjauti medžiai supūva, ir 
miškas nyksta;

• Kinivarpos – parazitai naikinantys mūsų 
išteklius

• Miškas – ekosistema, kurioje visos gyvybės 
formos turi teisę egzistuoti, sugyvenant su 
gamtos dėsniais;

• Pūvantys medžiai – naujo gyvybės ciklo 
pradžia ir yra svarbūs daugelio rūšių 
išgyvenimui;

• Kinivarpos yra miško ekosistemos dalis, 
turinti egzistavimo teisę ir vaidmenį.

Gamta – vertybė, kuri priskirta žmogui ir 
tik tuomet kai ji duoda jam praktinę naudą.

Gamta – vertybė savaime, 
nepriklausomai, ar ji vertinga žmogui ar 
ne.  



Praktinės ir savaiminės gamtos vertės ideologijų sąlytis politikoje 
pasaulyje jau išgyventas XIX-XX amžiuje.  

XXa. pr. G. Pinčoto ir Dž. Mūro debatai JAV
padėjo gamtosaugos politikos pamatus, didelė įtaka 
nacionalinių parkų steigimui ir raidai

Džonas Mūras garsus rašytojas ir laukinės 
gamtos propaguotojas laikėsi pozicijos jog 
gamta yra vertinga savaime, jis akcentavo jos 
transcendentinę (abstrakčią, už sąmonės ribų) 
ir dvasinę vertę;

Gilfordas Pinčotas prezidento patarėjas ir 
miškų tarnybos vadovas. Laikėsi požiūrio 
jog gamta turi būti puoselėjama kaip 
išteklius , reikalingas esamoms ir ateities 
kartoms Gifford Pinchot

John Muir

Oldas Leopoldas (Aldo Leopold) 

1887-1948

Miškininkas, rašytojas 
Pasiūlė Žemės etikos kodeksą



Tuo tarpu… valdžios elgesys besikeičiančio visuomenės požiūrio kontekste.. 

Tai kur tas proveržis ..?



Visuomeniniai judėjimai siunčia aiškų signalą Lietuvos politikams -
reikia keisti pamatinį požiūrį, kuris talpintų savyje ne tik praktinės 
bet ir savaiminės gamtos vertės ideologijas. 

Pirmasis Lietuvos statutas (1529 m.). Teisinė aplinkosaugos užuomazga. Labai 
išsamiai reglamentuoja miško ir medžioklės teisės normas. Gamtosauga 
orientuota į gamtos išteklių apsaugą užtikrinanti galimybę juos naudoti 
turintiems atitinkamas teises. 

Šiandien Lietuvos gamtosaugos ideologija iš esmės liko 
renesanso epochoje, 
Praturtinta moksliniais argumentais (nuo prof. T. Ivanausko 
laikų) ir  ES įpareigojimais. 



Galimi sprendimai, atliepiantys visuomenės interesus



• Valstybiniai miškai saugomose teritorijose
neturi būti kertami ūkiniais tikslais. Šiuose
miškuose turi būti saugoma gamta.

• Valstybė turi priimti strateginį siekį užtikrinti jog
privatūs miškai saugomose teritorijose nebūtų
kertami ūkiniais tikslais (kompensacijų,
išpirkimo sistema ar pan.).

• Teisė lankytis saugomų teritorijų miškuose
visuomenei turi būti užtikrinta

Miškai saugomose teritorijose turėtų būti puoselėjami kaip miško 
ekosistemos, kuriuose pagrindinė paskirtis turėtų būti 
gamtosauga – žmogaus ir biologinės įvairovės gerovei

Pamatiniai priesakai iš šiuo metu rengiamo pilietinės visuomenės manifesto  aplinkosaugai projekto. Ištrauka.



Duomenys naudoti skaičiavimuose 2018 metai
Žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimai, 
m3* 3,330,000    

Žaliavinės medienos pardavimo pajamos, eur* 168,500,000    

Žaliavinės medienos pardavimo pajamos, tenkančios 
1-am žaliavinės medienos m3, eur/m3 50.60    
Žaliavinės medienos pardavimo pajamos, 
tenkančios 1-am žaliavinės medienos m3, be 
rangovų dalies (12.60 eur)**, eur/m3 38.00    
Valstybinių miškų plotas (be Saugomų teritorijų 
rezervatų), ha*** 1,075,632    
Žaliavinės medienos m3 santykis 1-ame valstybinių 
miškų hektare, m3/ha 3.1    
Saugomų teritorijų miškų plotas (be rezervatų), 
ha*** 407,002    

Žaliavinės medienos pardavimai Saugomų teritorijų 
miškuose (be rezervatų), m3 1,260,019    

Žaliavinės medienos pardavimo pajamos Saugomų 
teritorijų miškuose (be rezervatų), eur 47,880,719    
Mokesčių mokėtojų skaičius (pagal Lietuvos 
Statistikos departamento duomenis) 1,802,011    

Išlaidos 1-am mokesčių mokėtojui kompensuoti 
pajamas, gaunamas iš Saugomose teritorijose 
esančių miškų (be rezervatų) metams 26.57

Išlaidos 1-am mokesčių mokėtojui kompensuoti 
pajamas, gaunamas iš Saugomose teritorijose 
esančių miškų (be rezervatų) mėnesiui 2.21

Ar mokesčių mokėtojai pasirengę mokėti 
papildomą mokestį kompensuojantį 
prarastas pajamas valstybei nusprendus 
nekirsti valstybinių miškų saugomose 
teritorijose?

Mėnesinis mokestis, sustabdantis valstybinių 
miškų kirtimus saugomose teritorijose  

2.21 Eur/mėn. 



• Bent 10 proc. Lietuvos miškų turi
virsti sengirėmis, kurių apsaugą
užtikrina rezervato statusas;

• Šiuose miškų rezervatuose
visuomenei turi būti sudaryta
galimybė lankytis bei gauti
informaciją apie čia esantį gamtos
paveldą;

Miškų rezervatai 

Pamatiniai priesakai iš šiuo metu rengiamo pilietinės visuomenės manifesto  aplinkosaugai projekto. Ištrauka.



• Visuomenė turi turėti galimybę laisvai ir 
patogiai gauti informaciją apie planuojamus 
ir vykdomus miško kirtimus;

• Visuose miškuose turi būti užtikrinta ramybė 
paukščių perėjimo ir jauniklių auginimo 
metu (kovo-liepos mėn.);

• Lankyti miškus, uogauti ir grybauti juose yra 
svarbi visuomenės teisė, kuri turi būti 
gerbiama.

• Išsaugoti brandūs ir auginami nauji miškai, o 
ne medienos produktai, yra svarbiausi 
švelninant klimato kaitą.

Pamatiniai priesakai iš šiuo metu rengiamo pilietinės visuomenės manifesto  aplinkosaugai projekto. Ištrauka.
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