
Laisvės partijos atsakymai 

1. Vienas iš Laisvės partijos iškeltų tikslų – bioįvairovę užtikrinantis ne mažesnis kaip 35 proc. 

miškingumas, o saugomos teritorijos išties taptų saugomomis. Įvairiuose miškininkystės 

sektoriuose palaikysime kainas, kurios atspindėtų principą „teršėjas moka“. Sistemingai 

naudosime žaliuosius viešuosius pirkimus ir skatinsime pažangą, susijusią su ekologišku 

finansavimu, sieksime remti ir integruoti tvarumo problemas ir padėti siekti darnaus vystymosi 

tikslų. Pasinaudojant nacionalinės paramos schemomis skatinsime rinkos pokyčius nukreiptus į 

aplinkos apsaugos veiksmus, švaresnės gamybos priemones ir gamtos išteklių tausojimą. 

Ūkiniuose miškuose skatinsime panaikinti monokultūrų sodinimo tradicijas dėl bioįvairovės 

išsaugojimo ir didelio monokultūrinių miškų pažeidžiamumo. Rūpinsimės laukinių gyvūnų 

gerove: užtikrinsime laukiniams gyvūnams saugius migracijos kelius, kuriuos dažnai kerta 

automobilių keliai. Imdami pavyzdį iš daugelio Europos valstybių, kuriose statomi gyvūnų tiltai 

arba tuneliai, kuriais gyvūnai saugiai gali kirsti kelius tuo pačiu nesukeldami pavojaus ir žmogui, 

skatinsime šios praktikos taikymą ir Lietuvoje. 

 

2. Lietuvos “Ateities ekonomikos DNR” plane nėra ar beveik nėra numatyta investicijų į 

bioekonomikos plėtrą. Šiuo metu daug žaliavinės medienos eksportuojama iš Lietuvos į Latviją, 

Suomiją, dėl to, kad šios šalys (ypač Suomija) turi daug geresnius ir platesnius perdirbimo 

pajėgumus, iš tos pačios medienos uždirba daugiau pajamų ir gali pasiūlyti geresnes žaliavos 

kainas. 

Laisvės partijos tikslas - sekti Šiaurės šalių pavyzdžiu, plėsti investicijas į bioekonomiką ir 

užtikrinti, kad ir Lietuvoje įmonės maksimaliai panaudoja vietinius bioišteklius (įskaitant 

medieną) ir gali konkuruoti su užsienio pirkėjais pasiūlydami aukštas kainas vietinei žaliavai. 

 

3. Laisvės partijos Aplinkos ir energetikos grupės pirmininkas – Vilniaus miesto savivaldybės 

tarybos narys, kandidatas į Seimą Antakalnio apygardoje Kasparas Adomaitis.  

 

4. Tvariai ir atsakingai miškininkystei, bioįvairovės išsaugojimui užtikrinti reikia imtis papildomų 

apsaugos, procesų skaidrinimo ir skaitmenizavimo priemonių kaip: informacinių sistemų, 

susijusių su informacijos aplinkos klausimais teikimu asmenims vieno langelio principu, diegimas. 

Iškertamų miškų / medienos savalaikė skaitmeninė apskaita; miškų kirtimo stebėjimas dronų 

pagalba. Pakeisime dabar galiojantį painų miškų skirstymą į IV kategorijas ir subkategorijas 

atskirdami dvi dideles aiškias grupes: ūkinių miškų grupę ir saugomų miškų grupę, tuo pačiu 

atskiriant ir jų valdymą. 

 

5. Siekdami išsaugoti, auginti ir puoselėti Lietuvos miškus, „Natura 2000“ miškams suteiksime 

aukštesnį apsaugos statusą: miškus, kurie priklauso Europos ekologiniam tinklui „Natura 2000“ ir 

yra skirti išsaugoti, palaikyti ir prireikus atkurti iki tinkamos apsaugos būklės natūralius buveinių 

tipus ir gyvūnų bei augalų rūšis jų natūraliame paplitimo areale paversime tikrai saugomais 

miškais, suteikdami jiems tokį patį apsaugos statusą, kokį dabar turi I-osios kategorijos miškai. 

Taip ženkliai – apie 13 proc. – padidinsime rezervatinių miškų plotus.  

Saugomų teritorijų plėtra vyks tik tinkamai už tai kompensavus privatiems savininkams. 

 

6. Žemės paskirties nustatymas Lietuvoje yra užpainiotas ir turėtų būti supaprastintas - greičiau ir 

paprasčiau priskiriant jai tai veiklai, kam ji faktiškai naudojama. 

Didinsime Lietuvos miško plotą: panaudodami turimus valstybinės žemės išteklius kiekvienais 

metais sodinsime medžius ir didinsime Lietuvos miško plotą, kad iki 2030 m. pasiektumėme 40 

proc. šalies padengimą. 

 



7. Bendras Laisvės Partijos tikslas – mažiau biurokratijos, popierizmo įvairiuose viešuosiuose 

sektoriuose, tarp jų - ir žemės ūkio, miškininkystės sektoriuose. 

 

8. Skatinsime lietuviškos medienos ir biomasės produktų vartojimą mažmeninėje prekyboje 

mažinant mokestinę naštą naujoms, besivystančioms įmonėms. Sieksime, kad Lietuviškos 

medienos ir biomasės produktai savo kokybės ir kainos atžvilgiu išstumtų importuojamos 

medienos ir biomasės pasiūlą iš trečiųjų šalių. 

 

9. Pasisakome prieš bet kokį miškų nusavinimą gamtosaugai prievartiniu būdu politiką, tam neturint 

jokių pagrindų ar pagrįstų įrodymų išskirtinai Lietuvos valstybei ir žmonėms teikiama didžiule 

nauda. Laisvės partija atsižvelgs į savininkų ir valdytojų patiriamus nuostolius ir valstybei 

teikiamą naudą bei tinkamai įvertins kompensacijų dydžius ir jų išmokas individualiais atvejais. 

 


