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Žiniasklaidai
Gruzinai iš lietuvių mokysis, kaip išvengti miškų valdymo klaidų
Praėjusios savaitės pabaigoje Tbilisyje Lietuva ir Gruzija žengė dar vieną žingsnį link glaudesnio
bendradarbiavimo, šį kartą – miškų valdymo srityje. 18 mėnesių truksiančiame Europos Sąjungos
finansuojamo Dvynių projekto metu ketinama padėti kolegoms Gruzijoje kurti darnaus miškų ūkio
principais paremtą miškų valdymo sistemą.
„Miškų ūkio situacija Gruzijoje nėra gera ir tikrai reikalauja pokyčių. Veiksniai, daugiausia susiję su
perėjimu iš sovietinės santvarkos į šiandieninę, lėmė tai, kad prieš keliolika metų bemaž dešimtadalis
geriausių Gruzijos miškų pagal ilgalaikės nuomos sutartis atiteko įvairioms užsienio kompanijjoms.
Pastarosios šiuos miškus naudoja menkai paisydamos šalies interesų. Akivaizdu, kad praeityje priimti
sprendimai kenkia šalies ekonomikai ir miškų tvarumui“, – sako oficialioje projekto atidarymo
ceremonijoje dalyvavęs Aplinkos viceministras Martynas Norbutas.
Ne ką geresnė situacija ir kituose Gruzijos miškuose – sisteminė inventorizacija nevykdoma jau pora
dešimtmečių, todėl nėra patikimos informacijos apie miškus ir jų išteklius. Gruzijos aplinkos ir gamtos
išteklių apsaugos viceministras Solomon Pavliashvili pabrėžė, kad daug metų Gruzijos aukštojo mokslo
institucijose nebuvo ruošiami specialistai miškininkai, o valstybiniai miškai ekonominio jų naudojimo
prasme suprantami beveik išimtinai kaip malkinės ir panašios medienos šaltinis visuomenės poreikiams
tenkinti. Maža to, Gruzijoje neveikia jokia valstybės valdoma įmonė, kuri vykdytų kompleksinę miškų
ūkio veiklą.
„Vietos veiklos optimizavimui tikrai yra, tad mūsų specialistų pagalba neabejotinai bus naudinga
kolegoms iš Gruzijos. Atsižvelgiant į pasipriešinimą, kokį šiuo metu patiriame norėdami užtikrinti
efektyvesnį valstybinių miškų valdymą Lietuvoje, stengsimės įspėti gruzinus ir užkirsti kelią galimam
klaidų kartojimuisi“, – sako Aplinkos viceministras Martynas Norbutas.
Projektą „Tvaraus miškų valdymo stiprinimas Gruzijoje“ įgyvendina Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija kartu su partneriais iš Vengrijos. 25 ekspertų komanda iš abiejų valstybių pagrindinių miškų
institucijų iš viso atliks apie 100 misijų į Gruziją. Jų metu bus peržiūrėta Gruzijos miškų sektoriaus
teisinė bazė, teikiami pasiūlymai jai tobulinti, stiprinami instituciniai gebėjimai, tobulinama su miškais
susieta institucinė sąranga bei miškų informacijos ir stebėsenos sistema. Be to, ir patys gruzinai
pažintinių vizitų į Lietuvą ir Vengriją metu galės tiesiogiai susipažinti su mūsų miškų ūkiu.
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