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REZOLIUCIJA
Į susirinkimą atvyko 33 įmonių atstovai. Jie atstovauja 500 savo darbuotojų ir apie 150 laisvai
samdomų darbuotojų.
Išklausę pranešimus ir vykusią diskusiją susirinkimo dalyviai konstatuojame:
Miškuose darbus (sėklų rinkimas, sodmenų išauginimas, miško sodinimas, želdinių
priežiūra ir apsauga, jaunuolynų ugdymas, medienos sortimentų gamyba ir ištraukimas, ir kt.)
atlieka žmonės. Jie dirba kaip samdomi darbuotojai arba dirba individualiai. Pagal teisinę formą
miškuose darbus vykdo: VĮ, UAB, MB, individualios įmonės, kurių pagrindinė veikla
miškininkystė, ir UAB, MB, individualios įmonės, kurių pagrindinė veikla nėra miškininkystė.
Taip pat mško savininkų ir žemės ūkio kooperatyvai, žemės ūkio bendrovės, ūkininkai,
individualią veiklą pagal pažymą arba pagal verslo liudijimą vykdantys asmenys, pagal kvitus
dirbantys asmenys, dirbantys nelegaliai.
Visi, išskyrus tris paskutinius, dalyvaudavo miškų urėdijų viešuosiuose pirkimuose ir
atlieka urėdijų susiplanuotus darbus. Laimėję konkursus persamdo ir tris paskutinius.
Kiek žmonių dirba tiesiogiai miškuose nėra jokioje statistikoje. Pagal medienos paruošų
apimtis ir jų santykį su ūkiniais darbais rangovų turėtų būti ne mažiau 4000 asmenų. Taip pat nėra
statistikos apie rangovų įmones, jų techninį apsirūpinimą, darbo užmokestį. Atrodo, kad miškų
ūkio darbus vykdė tik urėdijos, o rangovai apskaitomi kaip inventorius.
Daugeliui darbingų žmonių emigravus į užsienį ar į lengvesnius darbus miestuose,
miškuose neliko kam dirbti rankiniais įrankiais atliekamų darbų. Su sudėtinga technika taip pat
nėra kam dirbti, nes operatoriai rengiami tik formaliai, į darbo rinką ateina neturėdami net
elementarių praktinio darbo įgūdžių. Juos tenka sodinti į brangią techniką ir leisti ją laužyti kol
išmoks dirbti. Išmokę dažniausiai išvažiuoja į Skandinavijos miškus, kur atlygis už tokį pat darbą
keleriopai didesnis. Ir darbo sąlygos ten civilizuotos: nedirbama be išeiginių, po 12 val kasdien,
savaitėmis gyvenant vidury miškų vagonėliuose be jokių buitinių patgumų, t.t. ir žiemą.
Prieš dešimtmetį Aplinkos ministerijos paragintos miško ruošos įmonės investavo į
pažangių mechanizmų įsigijimą, kurie kainavo virš milijono litų vienetas. Taip pakilo darbų
našumas, sumažėjo dirbančiųjų sunkų fizinį darbą žmonių poreikis. Nors visi darbai urėdijose
buvo atliekami laiku (kiek leidžia gamtinės sąlygos), tačiau vėliau tokią techniką įsigijo urėdijos.
Urėdijos su savo technika dirba geresnėse biržėse, o rangovams palieka šlapesnes, mažesnio
vidutinio tūrio ar dėl kitų sąlygų brangiau iškirsti kainuojančias. Ėmus trūkti darbo apimčių ir
negalint išmokėti lizingo, dalis privačių įmonių technikos buvo gražinta bankams, kai kurios

įmonės likvidavosi. 2016-tais metais miško kirtimo ir traukimo mechanizmų įsigyta dvigubai
mažiau nei 2015-tais metais. Per 2016 metus nenupirkta nei viena nauja kirtimo mašina.
Dalį darbų apimčių rangovai susiranda privačiuose miškuose. Kokią dalį darbų
privačiuose miškuose atlieka rangovai, o kokią patys savininkai, nėra oficialios analizės ir
statistikos. Tačiau taip sutapo (jei nebuvo suplanuota), kad įvedus 5 proc. mokestį privatiems
miškų savininkams, užsieniečiai ėmė intensyviai supirkinėti miškus. Jų siūlomos kainos yra
aukštesnės už priimtinas Lietuvos įmonėms, kurios verčiasi medienos verslu. Savininkui beveik
trečdaliu pelningiau (įvertinus mokesčius) parduoti nuosavybę, nei mišką nusikirtimui.
Užsieniečiai nusipirktų miškų kol kas nekerta, todėl darbų apimtys privačiuose miškuose
sumažėjo daugiau nei trečdaliu. Kai mažiau kertama, mažiau atliekama ir visų kitų darbų:
atkūrimo, priežiūros, ugdymo.
Kai kurie rangovai savo laiku investavo į miško valdų įsigijimą ir dabar pajamos iš
miško pardavimo jiems padeda išgyventi.
Urėdijos naudojosi tokia rangovų padėtimi ir paslaugų pirkimo konkursuose nustatinėjo
maksimalius įkainius, kurių nebuvo galima viršyti. Asociacijos užsakymu ASU atlikta analizė
parodė, kad tie įkainiai beveik dvigubai mažesni, nei būtina savikaina, kada viskas atliekama
legaliai ir laikantis saugos ir kitų nustatytų reikalavimų. Miško ūkiniai darbai daugumoje urėdijų
yra privalomas priedas prie medienos ruošos darbų. Tų darbų įkainiai kai kur net nepadengia
darbo užmokesčio į rankas, jau nekalbant apie mokesčius ir bendrąsias išlaidas. Todėl jų atlikimui
naudojamos už miško ruošos darbus gautos pajamos. Bet nėra galimybės jų nedaryti, nes
taikomos sankcijos už sutarčių nevykdymą. Teoriškai tas pats rangovo darbuotojas turi ruošti
medieną, sodinti mišką, ravėti medelyne, vykdyti jaunuolynų ugdymus, valyti kvartalines linijas,
kabinti inkilus ir t.t. Prieš trisdešimt ir daugiau metų, kai miško darbininkai gyveno miško
kaimuose, taip ir vykdavo, nes jiems buvo keblu susirasti darbą kitur. Dabar dauguma kaimų
negyvenami. Žmonės lengvai juda ir nelinkę vergauti.
Viešai niekas nenori prisipažinti, kad kai kuriose urėdijose rangovai privalėjo už
simbolinę kainą dirbti urėdams, girininkams ar jų įmonėms priklausančiuose privačiuose
miškuose, padėti “sutvarkyti” perkirstą biržės tūrį, o kai kur net mokėti “atkatą” nuo urėdijoje
uždirbtos sumos. Nelojaliems rangovams buvo duodamos pačios prasčiausios biržės už tuos
pačius įkainius.
Urėdijose buvo ir gerų pavyzdžių. Tačiau egzistavusi valdymo sistema nesudarė sąlygų
tiems pavyzdžiams paplisti.
Esant tokiai padėčiai, darbus miškuose vykdantiems žmonėms yra labai neramu dėl savo
investicijų ir savo darbuotojų ateities. Viešuose pasisakymuose beveik visiškai nekalbama apie
rangovų padėtį po valstybinių miškų valdymo pertvarkos.
Remiantis aukščiau išdėstytu, susirinkimo dalyviai kreipiamės pritarimo ir raginame:
1. VĮ VMU neplėsti savo medkirčių ir medvežių parko. Teigiama, kad savo jėgomis
urėdijos atlikdavo apie pusę medienos ruošos darbų. Dėl skirtingų apskaitos sistemų
urėdijose prireiks laiko tikrų savikainų palyginimui su rangovų kainomis. Aplinkinėse
valstybėse rangos būdu atliekama didžioji miškų ūkio darbų dalis, todėl nereikia naudoti
energijos ir išteklių įrodymui, kad valstybinėje įmonėje savo mechanizmais dirbti yra
pigiau, nei samdyti rangovus. Šiuo metu rangovai dar gali pasinaudoti ES parama miško
technikai įsigyti. Po poros metų to jau nebus. Todėl rangovams plėsti savo pajėgumus
ateityje bus brangiau.
2. Rengti miškų ūkio darbininkus ir miškų ūkio mašinų operatorius. Pradėti realų, o ne
popierinį darbininkų rengimą. Būsimi darbininkai profesinius įgūdžius turi įgyti
mokymosi metu. Tam reikia sukurti techninę bazę ir skirti praktiniams darbams miško
plotus valstybiniuose miškuose.
3. Tobulinti medienos apskaitą. Šiuo metu medienos apskaitai nenaudojami pjovimo
mašinų kompiuterių duomenys, fotometriniai ir kiti šiolaikiniai medienos matavimo
būdai. Puikiai suprasdami, kad tikslus medienos sortimento tūris yra labiau teorinis
dalykas, sutinkame, kad rangovams avansu būtų apmokama už apytikrį tūrį, o galutinai
atsiskaitoma pagal pirkėjams parduotą kiekį. Sandėliai turi būti skanuojami
(fotografuojami), o skanuoti vaizdai turi būti prieinami rangovams internetu. Išvežama

mediena turi būti fotografuojama ir automatiškai keičiamas sandėlio likutis, kuris taip pat
turi būti matomas rangovui. Tai užtikrintų medienos judėjimo skaidrumą.
4. Realiai laikytis FSC sertifikato. Iki šiol FSC sertifikato urėdijose buvo laikomasi
formaliai. FSC laikino standarto 4 principo prasmė susiaurinama iki saugaus darbo
reikalavimų, kai tuo tarpu standartas nurodo, kad „miškų ūkis turi išsaugoti arba gerinti
miško darbuotojų ir vietos bendruomenių ilgalaikę socialinę ir ekonominę gerovę“.
5. Mažinti rankomis atliekamų miškų ūkio darbų apimtis. Nekvalifikuoti darbininkai,
kurie sudaro daugumą bedarbių, yra nemotyvuoti dirbti. Nors oficialiai yra bedarbių,
tačiau realiai nėra kam dirbti rankomis atliekamų darbų. Todėl reikia atsisakyti darbų,
kurių neįmanoma mechanizuoti (pvz. auklėjimai su kirviu ar kardu, jaunuolynų ugdyme
negaminti likvido, kvartalinių linijų ir griovių valymas ir kt.). Retinimus vykdyti tik tikrai
būtinus miškininkystės požiūriu. Keisti kirtimo taisykles jas labiau pritaikant mašininiam
kirtimui. Ir panašiai.
6. Atsisakyti smulkmeniškos kontrolės, kai centimetrais matuojamas valksmų plotis,
kelmų aukštis, nuvažiavimas nuo valksmo, nubrozdintas medis ir pan. Kontroliuotojai turi
vertinti sisteminius pažeidimus, tai yra tokius, kurie kartojasi sistemingai ir iš esmės daro
žąlą.
7. Uždrausti kainas žemiau objektyvios savikainos. Sukurti metodiką paslaugų įkainių
paskaičiavimui, kad į kainą būtų įtrauktos išlaidos darbų saugai ir kitiems teisės aktais
nustatytiems reikalavimams užtikrinti. Žemiau paskaičiuotos kainos konkursų pasiūlymai
turėtų būti atmetami arba turi būti pagrįsti skaičiavimu pagal nustatytą metodiką.
8. Įtraukti rangovų asociaciją į miškų ūkinę veiklą reguliuojančių teisės aktų kūrimo
procesą. Tik tokiu būdu iki sprendimų priėmimo bus įvertintos neigiamos ir teigiamos
bet kurio sprendimo pasekmės, nes didžioji dauguma urėdijų kompleksinės veiklos
atliekamų funkcijų priklauso nuo rangovų dalyvavimo. VMU valdyba ir administracija
apie rangovų problemas turi žinoti tiesiogiai, o ne per subjektyvų girininkų ar kitų
darbams vadovaujančių asmenų požiūrį. Rangovai gali patarti, kaip praktiškai ir efektyviai
įgyvendinti vienokį ar kitokį gamtosauginį reikalavimą, nurodyti, ar Lietuvos rangovai
turi tam technines galimybes ir reikalingą kvalifikaciją.
9. Miškų ūkio darbų pirkimo konkursus organizuoti elektroninių aukcionų būdu, kad
būtų galima konkuruoti matant kitų siūlymus ir savo kainą keisti nustatytais intervalais.
Tai padėtų mažoms vietinėms įmonėms pasiūlyti konkurencingas kainas ir dirbti arčiau
namų. Laimėtų ir smulkūs rangovai, nes nešvaistytų lėšų technikos ir darbininkų
vežiojimui, ir VMU, nes gautų mažiausią kainą.
10. Skubiai parengti naujas miškų ūkio darbų pirkimo konkursų (aukcionų) ir sutarčių
sąlygas . Jose turi būti numatyta:
a. Vienodos konkursų sąlygos visuose VĮ VMU padaliniuose;
b. Ilgas sutarčių terminas. Šiuo metu sudaromos 1 metų sutartys su teise jas pratęsti
iki 3 metų. Neįmanoma investuoti į naujus mechanizmus ir įmonės plėtrą turint
sutartį tik vieniems metams. Todėl turi būti galimybė sudaryti ilgalaikes sutartis, su
įkainių indeksavimu priklausomai nuo objektyvių sąlygų nulemto savikainos
komponentų (degalų, darbu užmokesčio ir kt.) didėjimo.
c. Maksimalių kainų pagrįstumas. Iki šiol dauguma urėdijų pirkimo konkursuose
nustatė maksimalias kainas, kam iš principo neprieštaraujame. Tačiau tos kainos
ekonomiškai nepagrįstos. ASU atlikta miško kirtėjo ir kirtimo mašinos savikainos
studija parodė, kad norint legaliai ir laikantis visų saugaus darbo ir gamtosauginių
reikalavimų atlikti darbus, įkainiai turi būti ženkliai didesni už dabar nustatomus
urėdijose. Todėl jei paslaugų pirkimo konkurse urėdija nustato maksimalias kainas,
jos turi būti pagrįstos.
d. Pirmenybė vietinėms įmonėms. Iki šiol, siekdamos išlikti, miško rangos įmonės
blaškėsi po visas 42 urėdijas siekdamos užsitikrinti pakankamas darbų apimtis.
Akivaizdu, kad darbuotojų vežiojimas arba jų apgyvendinimas darbo vietose
neišvengiamai didina savikainą ir taip dar labiau mažina menkus darbuotojų
uždarbius. Ryžtamasi pusiau nelegaliam darbui, taupymui saugos priemonių
sąskaita ir pan. Todėl reikia rasti skaidrų būdą, kaip paslaugų pirkimo konkurse
pirmenybę suteikti arčiausiai darbo objekto esančiam rangovui.

e. Atskiri konkursai ūkiniams darbams ir medienos ruošai. Dalis urėdijų skelbė
konkursus atskirai ūkiniams darbas, kitos - komplekse su medienos ruoša. Kai
suplakami visi darbai, konkuruojama paprastai dėl medienos ruošos įkainių. Šiuo
atveju daugumos ūkinių darbų įkainiai būna žemiau savikainos. Miškų ūkiniai
darbai turi būti aiškiai ir visuose padaliniuose vienodai detalizuoti ir apibrėžti.
f. Mažiausias pirkimo objektas – girininkijos darbai. Iki šiol įvairiose urėdijose
konkursai rengiami labai skirtingai. Kai kur pasiūlymai teikiami konkrečiai biržei,
kai kur ketvirčio ar pusmečio urėdijos visų medienos ruošos ir ūkinių darbų
apimtims. Rangovui geriausia konkreti biržė, tačiau tai, gal būt, reikalauja daug
darbo ruošiant konkursą. Kai kokursas visai urėdijai, nuo urėdo malonės priklausė,
kokias biržes teks kirsti: sausas ar šlapias, arti kelių ar neprivažiuojamuose
užkampiuose, nors įkainis tas pats. Todėl manome, kad kaina turi būti siūloma ne
didesniam objektui, kaip darbai girininkijos teritorijoje. Natūralu, kad girininkijos
teritorijoje esantys rangovai galės pasiūlyti mažesnes kainas, nes jiems darbus
vykdyti pigiau.
g. Galimybė iki konkurso susipažinti su biržėmis ir kitais objektais. Paprastai visi
darbai jau būna suplanuoti iki konkursų paskelbimo. Žinodami konkrečias darbų
sąlygas, nuo kurių priklauso darbų savikaina, rangovai galėtų pasiūlyti relesnias
paslaugų kainas, kurios ir rangovams nebūtų nuostolingos, ir VMU naudingos.
h. Vieningi įkainių koeficientai. Iki šiol tik kai kurios urėdijos taikė koeficientus
keičiantis darbo sąlygoms. Kitur už tą patį įkainį kertamos ir sausos ir šlapios
biržės, vienas vidutinis įkainis nepriklausomai nuo ištraukimo atstumo. Tuo tarpu
realiai nuo daugelio dalykų priklauso savikaina: medienos gamyboje - nuo
vyraujančios medžių rūšies, vidutinio stiebo tūrio, sortimentų rūšių, trako kiekio,
ištraukimo atstumo, reljefo, sniego storio, ratų ar vikšrų klimpimo gylio ir kt.;
želdinimo darbuose - nuo dirvos sunkumo, paruošimo būdo, atstumo iki kelio,
biržės dydžio, sodinukų stambumo ir kt.; jaunuolynų ugdyme - nuo ugdomos
medžių rūšies, jaunuolyno amžiaus, tankumo ir kt., visais atvejais savikaina
priklauso nuo privažiavimo kelių, atstumo nuo gyvenviečių, darbo objektų dydžio
ir jų išsidėstymo ir t.t. Koeficientų sistema taikoma Latvijoje, Lenkijoje, Estijoje.
i. Nedrausti mašininio kirtimo. Iki šiol kai kur rengiami atskiri konkursai
mašininiam kirtimui arba vėliau technologinėse kortelėse nurodoma, kad negalima
kirsti mašinomis. Rangovai mano, kad reikėtų nurodyti sąlygas, kurias turi atitikti
kirtimas, o ne drausti mechanizmų naudojimą. Praktikoje susiduriama su
subjektyviu požiūriu į mašininį kirtimą kaip pavojingą miškui. Iš tiesų praktiškai
viskas priklauso nuo mechanizmo tipo ir operatoriaus įgudimo. Rankinis kirtimas
neišvengiamai mažės dėl darbuotojų trūkumo.
11. Miško darbų rangovų asociaciją įtraukti į miško darbų konkursų sąlygų rengimo
procesą. Rangovai per du dešimtmečius sukaupė pakankamai patirties ir savo kailiu
patyrė įvairius darbų organizavimo būdus. Todėl tikrai galime ta patirtimi pasidalinti
siekiant skaidrumo ir abipusės naudos.
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