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NACIONALINĖ MIŠKŲ ŪKIO SEKTORIAUS PLĖTROS PROGRAMA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Miškas yra vienas svarbiausių Lietuvos atsinaujinančių gamtos išteklių, teikiančių
įvairiapusę naudą valstybei, visuomenei, šalies ūkiui ir ţmogui.
2. Miškas padeda uţtikrinti kraštovaizdţio stabilumą ir aplinkos kokybę, išsaugoti biologinę
įvairovę. Tenkindamas ekologines, ekonomines bei socialines visuomenės reikmes, miškas teikia
medieną ir kitus miško produktus, taip pat yra esminis ekologinės pusiausvyros faktorius,
sudarydamas daugelio gyvūnijos ir augmenijos rūšių buveines, stabdydamas dirvos eroziją,
absorbuodamas anglies dvideginį bei grynindamas orą, kaupdamas anglį biomasėje, kartu
maţindamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį atmosferoje, saugodamas gruntinius ir
paviršinius vandenis, suteikdamas galimybę ţmonėms poilsiauti.
3. Miškų ekosistemos yra dinamiškas augalų, gyvūnų ir mikroorganizmų bendrijų bei jų
abiotinės aplinkos kompleksas, kurio esminę dalį sudaro medţiai. Ţmonių ūkinė veikla daro didelę
įtaką miškų ekosistemoms. Miškų ekosistemose sukaupta biomasė vis plačiau naudojama
atsinaujinančios energijos gamyboje.
4. Miškai, nepriklausomai nuo nuosavybės formos, turi būti saikingai naudojami, atkuriami
ir gausinami, tuo uţtikrinant jų išsaugojimą ateities kartoms.
5. Miškai glaudţiai susiję su įvairių kitų sričių politika, įskaitant atmosferos oro apsaugą,
pasaulinius klimato pokyčius, biologinės įvairovės apsaugą, visuomenės gerovę ir sveikatą,
medienos pramonę, bendrąją kaimo plėtrą ir kt.
6. Siekiant uţtikrinti darnią miškų ūkio plėtrą, subalansuoti įvairių visuomenės grupių
poreikius miškui ir uţtikrinti miškų išsaugojimą, įvertinant ilgą miško augimo trukmę ir nuosavybės
formų skirtumus bei sąveiką, skatinant sąlygas, kuriomis teisingai tvarkomi miškai duotų šaliai ir
ţmonėms ekonominę naudą, Lietuvoje yra formuojama ilgalaikė miškų ūkio politika, deranti su kitų
susijusių sričių politikomis ir besiremianti šalies tradicijomis, Europos Sąjungos teisinių normų,
tarptautinių konvencijų, rezoliucijų, susitarimų, programų reikalavimais.
7. Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus plėtros programa (toliau – Programa) įgyvendina
Lietuvos ilgalaikę miškų ūkio politiką ir nustato miškų ūkio sektoriaus plėtros tikslus ir uţdavinius
laikotarpiui iki 2020 metų.
8. Programa sudaryta ir įgyvendinama viešai svarstant ir derinant suinteresuotų visuomenės
grupių nuomonę miškų ir miškų ūkio klausimais, galimai subalansuojant miško savininkų,
valdytojų ir naudotojų, medienos pramonės, aplinkosaugos ir kitų su miškais susijusių sričių atstovų
poreikius ir interesus.
II. MIŠKŲ ŪKIO SEKTORIAUS BŪKLĖS ANALIZĖ
9. Miškai dengia didelę dalį Lietuvos Respublikos teritorijos. Miško ţemė 2011 metų sausio
1 d. uţėmė 2169,8 tūkst. ha plotą, iš jo 2057,5 tūkst. ha buvo apaugę mišku. Lietuvos miškingumas
siekia 33,2 proc. šalies teritorijos. Nuo 2001 m. sausio 1 d. miško ţemės plotas padidėjo 149,5
tūkst. ha, o šalies miškingumas 2,3 proc. Miško ţemės plotas daugiausia didėjo dėl savaime mišku
apaugusios ţemės ūkiui nenaudojamos ţemės (82 proc.). Naujų miškų privačioje ir valstybinėje
ţemėje per pastarąjį dešimtmetį pasodinta 22,5 tūkst. ha, tai sudaro 18 proc. miško ţemės ploto
padidėjimo. Savaime ţeliančių medynų ūkinė vertė daţniausia maţesnė nei dirbtinai pasodintų dėl
jų rūšinės sudėties ir struktūros, todėl nenaudojamų ţemių apţeldinimą tikslinga vykdyti dirbtiniu
būdu.
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10. Lietuvos miškingumas yra kiek didesnis nei Europos vidurkis. Gamtinio karkaso ir
kraštovaizdţio reikmių poţiūriu, šalies miškingumas turėtų būti ne maţesnis kaip 35 proc. Nors
nenaudojamų ţemių plotų palaipsniui maţėja, miškingumą didinti tikslinga ir dėl ekonominių
veiksnių – siekiant racionaliai panaudoti nenaudojamą ţemę. Nacionalinės ţemės tarnybos prie
Ţemės ūkio ministerijos duomenimis 2010 m. sausio 1 d. šalyje buvo 168,3 tūkst. ha ţemės ūkiui
nenaudojamos ir netinkamos naudoti ţemės, iš jos - 145,6 tūkst. ha nenaudojamos ţemės ūkiui ir
22,7 tūkst. ha paţeistos ţemės. Didţioji šių ţemių dalis (72 proc.) yra valstybės nuosavybė.
Apţeldinus šias ţemes, šalies miškingumas padidėtų apie 3 proc. Panašus siekis įrašytas ir Lietuvos
Respublikos teritorijos bendrajame plane. Tačiau šalies miškingumo didinimo procesą stabdo
nebaigta ţemės reforma ir problemos, susijusios su laisvos valstybinės ţemės fondo ţemės
perdavimu valstybinių miškų valdytojams miškams veisti.
11. Vidutinis medienos tūris viename hektare per pastaruosius dešimtį metų padidėjo 43 m3
ir šiuo metu siekia 234 m3/ha. Didėjant medynų plotams ir vidutiniam medienos tūriui, didėjo ir
miškuose sukauptas bendras medienos tūris. Medynų tūris visuose miškuose 2010 m. sausio 1 d.
sudarė 479 mln. m3, t.y. nuo 2001 m. padidėjo 26 mln. m3. Metinis medienos tūrio prieaugis nuo
11,7 mln. m3 išaugo iki 13,8 mln. m3.
12. Atskirų rūšių medynų plotų ir tūrių kaita per dešimtmetį vyko taip:
 Pušynų plotas padidėjo 20,3 tūkst. ha ir sudaro 725,5 tūkst. ha, juose sukauptas medienos
tūris – 200,6 mln. m3.
 Eglynų plotas sumaţėjo 18,8 tūkst. ha ir sudaro 427,0 tūkst. ha, juose sukauptas medienos
tūris – 76,1 mln. m3.
 Berţynų plotas padidėjo 68,3 tūkst. ha ir sudaro 453,7 tūkst. ha, juose sukauptas
medienos tūris – 82,3 mln. m3.
 Juodalksnynų plotas padidėjo 24,5 tūkst. ha ir sudaro 139,0 tūkst. ha, juose sukauptas
medienos tūris – 43,2 mln. m3.
 Baltalksnynų plotas padidėjo 9,8 tūkst. ha ir sudaro 129,3 tūkst. ha, juose sukauptas
medienos tūris – 20,4 mln. m3.
 Drebulynų plotas padidėjo 25,3 tūkst. ha ir sudaro 79,8 tūkst. ha , juose sukauptas
medienos tūris – 32,8 mln. m3.
13. Iš viso minkštųjų lapuočių medţių rūšių medynų plotai per dešimtmetį padidėjo 127,9
tūkst. ha. Neţymiai padidėjo spygliuočių (1,5 tūkst. ha) ir sumaţėjo kietųjų lapuočių (8,9 tūkst. ha)
medţių rūšių medynų plotai. Ąţuolynai 2001 metų sausio 1 d. uţėmė 34,6 tūkst. ha, o 2010 metų
sausio 1 d. - 40,8 tūkst. ha, nuo 2001 m. ąţuolynų dalis bendrame miško plote padidėjo 0,2 proc.
14. Lietuvos miškų amţiaus struktūra, nuo kurios ţymia dalimi priklauso miško išteklių
naudojimo tolygumas ir nepertraukiamumas, yra sąlyginai palanki. Brandūs medynai sudaro virš 20
proc. bendro medynų ploto. Bet paţymėtina, kad atskirų medţių rūšių medynų amţiaus struktūra
labai skirtinga. Labai daug yra brandţių ir perbrendusių drebulynų ir baltalksnynų (virš 50 proc.),
tuo tarpu pušynuose vyrauja pusamţiai medynai (67,5 proc.), o brandūs tesudaro 7 proc.
15. Praėjusiame dešimtmetyje tūrio prieaugis Lietuvos miškuose išliko gana stabilus ir
prilygo vidutiniam metiniam 8,0 m³/ha tūrio prieaugiui, iš jų valstybiniuose miškuose – 7,6 m³/ha,
privačiuose – 8,5 m³/ha ir rezervuotose nuosavybės teisėms atkurti – 8,7 m³/ha. Prieaugio skirtumai
skirtingos nuosavybės miškuose susidarė dėl skirtingos medynų rūšinės sudėties ir jų amţiaus.
Tūrio prieaugio struktūrinių rodiklių pokyčiai rodo blogėjantį miškų našumo panaudojimą. Tarpinis
naudojimas per dešimtmetį sumaţėjo nuo 32 iki 28 proc. bendro tūrio prieaugio, o savaiminio
išsiretinimo nepanaudojama dalis arba miško auginimo nuostoliai padidėjo nuo 16 iki 19 proc.
Pagrindinė miško auginimo nuostolių didėjimo prieţastis yra sumaţėjusios ugdomųjų kirtimų
apimtys, nuolat didėjantys perbrendusių medynų plotai, padidinti paliekamos negyvos medienos ir
biologinei įvairovei paliekamų medţių kiekiai. Jaunuolynų ugdymo apimtys valstybiniuose
miškuose vos prilygsta pagrindiniais kirtimais iškertamų medynų plotui, o retinimų ir einamųjų
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kirtimų apimtys yra dar maţesnės. Pastarąjį dešimtmetį brandţių medynų plotai Lietuvos miškuose
padidėjo daugiau kaip 70 tūkst. ha.
16. Lietuvos miškai skirstomi į 4 grupes pagal jų pagrindinę funkciją. I miškų grupei –
rezervatiniams miškams priskirta 25,9 tūkst. ha (1,2 proc.) miškų. Juose laisvai formuojasi miško
ekosistemos, uţdrausta iš esmės bet kokia ūkinė veikla. II miškų grupės – specialiosios paskirties
miškams priskirta 263,6 tūkst. ha (12,2 proc.), kurių pagrindinė funkcija yra biologinės įvairovės
apsauga bei rekreacija. III miškų grupės – apsauginiams miškams priskirta 335,1 tūkst. ha (15,5
proc.). IV grupės arba ūkiniai miškai uţima 71,1 proc. visų miškų ploto. Biologinės įvairovės
apsaugos funkcijas atlieka ne tik II grupės miškai, bet ir kitų grupių miškai priskirti NATURA 2000
teritorijoms ir kertinėms miško buveinėms (pastarosios uţima 17,6 tūkst. ha miškų plotą). Bendras
NATURA 2000 teritorijų plotas, įvertinus šių teritorijų persidengimą su nacionaliniu saugomų
teritorijų tinklu, yra 783,9 tūkst. ha. Tai sudaro 12 proc. šalies ploto.
17. Siekiant turėti patikimą informaciją apie miško išteklių naudojimo racionalumą ir miškų
produktyvumo didinimą, periodiškai renkama bei analizuojama informacija apie miško išteklių
rodiklių kaitą. Efektyviausias patikimos informacijos šaltinis – valstybinė miškų inventorizacija
vykdoma atrankos metodais. Šalies mastu vykdoma nacionalinė miškų inventorizacija uţtikrina
informacijos, reikalingos strateginėms miškų ūkio veiklos kryptims bei ilgalaikiams uţdaviniams
nustatyti, o regiono ar stambaus ūkinio vieneto (10-20 tūkst. ha) lygiu informacija turi būti gaunama
atrankinių medynų visumos inventorizacijų metu – tai leidţia nustatyti efektyvias miškų ūkio
veiklos priemones regionuose trumpalaikėje perspektyvoje. Sklypinė miškų inventorizacija,
vykdoma ištisiniais visų sklypų apţiūros metodais, nėra efektyvi priemonė siekiant gauti operatyvią
bei patikimą informaciją apie miško išteklių būklę bei jų kaitą. Sklypinės miškų inventorizacijos
rezultatai taikytini būtinoms ūkinėms priemonėms individualiuose miško sklypuose numatyti bei
atliktoms priemonėms įvertinti. 2011-2012 metais Lietuvoje baigiamas VI-asis ir pradedamas VIIasis miškotvarkos darbų ciklas. Besibaigiančio VI-ojo miškotvarkos darbų ciklo metu nustatyta eilė
sklypinės miškų inventorizacijos trūkumų: taikomi inventorizacijos metodai subjektyvūs, kas
sudaro prielaidas deklaruoti sumaţintą (atskirais atvejais iki 20% proc.) medynų tūrį nei faktiškai
yra, netaikomas augančių medynų duomenų perimamumo bei tęstinumo principas, kas eliminuoja
galimybę stebėti individualaus medyno našumo kaitą bei taikytų ūkinių priemonių efektyvumo
laipsnį, valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos duomenys retai (kas 3-5 atvejis) naudojami
rengiant privačių miškų vidinės miškotvarkos projektus, dėl ko atitinkamos teritorijos privačių
miško savininkų iniciatyva inventorizuojamos pakartotinai. Sprendţiant minėtas problemas, būtina
tobulinti egzistuojančią miškų inventorizaciją, įgyvendinant duomenų perimamumo bei tęstinumo
principą, kuris uţtikrintų nuolatinį sukauptos informacijos tikslinimą bei sudarytų prielaidas
nepertraukiamai miškotvarkai realizuoti.
18. Lietuvos miškuose yra nebloga infrastruktūra miškų ūkio veiklai. Vien tik valstybiniuose
miškuose vietinės reikšmės miško kelių yra 24 tūkst. kilometrų, t.y. apie 18 km/1000 ha miško.
Toks sąlyginai tankus miško kelių tinklas sudaro prielaidas miško atkūrimo, apsaugos, prieţiūros ir
naudojimo, įskaitant paruoštos apvaliosios medienos išveţimą, darbams atlikti. Atskirais atvejais šie
keliai naudojami ir vietinių gyventojų susisiekimui uţtikrinti. Be kasmetinės miško kelių prieţiūros
ir remonto, kasmet daugiausia panaudojant kelių prieţiūros ir plėtros programos lėšas nutiesiama ir
naujų miško kelių (2009 metais nutiesta ir rekonstruota 32 km miško kelių).
19. Pastaraisiais metais didelis dėmesys skiriamas rekreacinės miškų infrastruktūros plėtrai.
Miškuose yra nemaţa rekreacinių objektų: paţintinių, mokomųjų, rekreacinių bei specializuotų
takų, apţvalgos aikštelių (regyklų), atokvėpio vietų, poilsiaviečių, stovyklaviečių ir kitų objektų.
2011 metais miškų urėdijų valdomuose miškuose buvo 121 paţintinis, mokomasis, rekreacinis ar
specializuotas takas ar turizmo trasa, 79 apţvalgos aikštelės, 95 stovyklavietės, 547 poilsiavietės ir
atokvėpio vietos, 168 kiti objektai. Iš viso – 2108 rekreaciniai objektai, iš jų 243 pritaikyti
ţmonėms su judėjimo negalia. Siekiant sumaţinti rekreacijos neigiamą poveikį miškui, ir toliau
tikslinga plėsti minimalių rekreacinės infrastruktūros objektų įrengimą miškuose.
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20. Siekiant pagerinti visuomenės informavimą apie valstybinės reikšmės miškus, jų būklę,
apsaugą ir naudojimą, apie saugomus ir lankytinus objektus šiuose miškuose, taip pat informuoti
visuomenę apie miškų urėdijų vykdomą maţmeninę apvaliosios medienos, miško ir dekoratyvinių
sodmenų prekybą, 2010 metais panaudojant Europos Sąjungos finansinę paramą sukurta
Intelektuali miškų ūkio elektroninių paslaugų informacinė sistema (IMŪEPIS). Ši sistema apima ir
galimybę viešai naudotis elektronine paslauga – miškų ūkio paslaugų interaktyviu ţemėlapiu.
21. Vykstant ţemės reformai ir nuosavybės teisių atkūrimo procesui, keičiasi Lietuvos
miškų nuosavybės struktūra – nuosekliai daugėja privačių miškų. Valstybinės reikšmės miškai 2011
metų sausio 1 d sudarė 1105,2 tūkst. ha. arba 51,2 proc., privatūs miškai – 829,4 tūkst. ha arba 38,4
proc. Rezervuoti nuosavybės teisių atkūrimui valstybiniai miškai uţėmė 262,7 tūkst. ha arba 10,4
proc. Ţemės reforma, kurios metu atkuriamos nuosavybės teisės, vyksta jau dvidešimt metų, tačiau
procesas vis dar neuţbaigtas, o rezervuotuose nuosavybės teisių atkūrimui miškuose nevykdoma
ūkinė-komercinė veikla ir tokiu būdu neracionaliai panaudojami šalies miškų ištekliai.
22. Teisines prielaidas miškų išsaugojimui ir jų tinkamam tvarkymui sudaro Lietuvos
Respublikos teisės aktų sistema. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 54 straipsnyje įtvirtinta, kad
valstybė rūpinasi natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir
ypač vertingų vietovių apsauga, priţiūri, kad su saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami ir
gausinami gamtos ištekliai. Be to, įstatymu draudţiama niokoti ţemę, jos gelmes, vandenis, teršti
vandenis ir orą, daryti radiacinį poveikį aplinkai bei skurdinti augaliją ir gyvūniją. Konstitucijos 53
straipsnyje nustatyta, kad valstybė ir kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų
poveikių. Atsiţvelgiant į miškų svarbą, 1994 metais priimtas Lietuvos Respublikos miškų
įstatymas, kuris reglamentuoja miškų atkūrimą, apsaugą bei naudojimą ir sudaro teisines prielaidas,
kad visų nuosavybės formų miškai būtų tvarkomi pagal vienodus tvaraus ir subalansuoto miškų
ūkio principus, uţtikrinant racionalų miškų išteklių naudojimą aprūpinant pramonę ţaliava,
biologinės įvairovės išsaugojimą, miškų produktyvumo didinimą, kraštovaizdţio stabilumą ir
aplinkos kokybę, galimybę dabar ir ateityje atlikti ekologines, ekonomines ir socialines funkcijas
nedarant ţalos kitoms ekosistemoms. 2002 metais patvirtintas Lietuvos miškų ūkio politikos ir jos
įgyvendinimo strategijos dokumentas, apimantis miškų ūkio politikos formavimo principus, miškų
ūkio politikos kryptis, miškų ūkio plėtros strateginius tikslus ir uţdavinius laikotarpiui iki 2015
metų.
23. 2004 metais Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą šalies miškų ūkis papildomai įtakojamas
su miškais susijusių Europos Sąjungos teisės normų. Europos Sąjungoje nėra vieningos miškų ūkio
politikos. 1998 metais patvirtinta Europos Sąjungos miškininkystės strategija, kurioje pabrėţiama,
kad miškų politika turi būti įgyvendinama visose šalyse narėse ir grindţiama subsidiarumo ir
atsakomybės principais, taip pat akcentuojama tarptautinių įsipareigojimų vykdymo svarba,
rengiant nacionalines miško ūkio programas, tarpusavio bendradarbiavimo, kooperavimosi bei
koordinavimo būtinybė. 2005 metais Europos Komisija konstatavo, kad Europos Sąjungos
miškininkystės strategija sėkmingai įgyvendinama ir tarptautiniu, ir nacionaliniais lygmenimis.
2006 metais patvirtintas miškams skirtas Europos Sąjungos veiksmų planas, kuriame nustatyti
Bendrijos ir valstybių narių su mišku susijusios veiklos pagrindiniai principai. Šiuo planu siekiama
padidinti Europos Sąjungos miškų sektoriaus konkurencingumą ir geriau tvarkyti Europos Sąjungos
miškus. Atsiţvelgiant į tai, kad Europos Sąjungoje yra didelė miškų gamtinių, socialinių,
ekonominių ir kultūrinių sąlygų įvairovė, o miškų nuosavybės tvarka labai skiriasi, veiksmų plane
pripaţįstama, kad skirtingiems miškų tipams reikia taikyti jiems pritaikytas priemones ir veiksmus.
Plane akcentuojamas miškų savininkų vaidmuo įgyvendinant darnaus miškų ūkio principus, miškų
dvasinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimas, tausojantis miško išteklių naudojimas, biologinės
įvairovės išsaugojimas, anglies sekvestracija, miškų ekosistemų vientisumas, sveikumas ir
atsparumas. 2005 metais patvirtintas Europos Sąjungos biomasės naudojimo veiksmų planas,
kuriame numatyta padidinti atsinaujinančių energijos šaltinių svarbą, įvairinti energijos gavybos
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šaltinius bei skatinti šalių bendradarbiavimą šioje srityje, tokiu būdu maţinti Europos Sąjungos
šalių narių energetinį priklausomumą, didinti ţmonių uţimtumą. Nemaţą indėlį biomasės
panaudojime gali įnešti ir miškai, kadangi Europos Sąjungos šalyse apie 35 proc. metinio medienos
prieaugio lieka nepanaudota, ypač daug nepanaudotos medienos lieka privačiuose miškuose.
Europos Sąjungos lygmens teisės aktuose miškų ūkio veikla tiesiogiai iš esmės nereglamentuojama,
išskyrus kai kurias sritis, pvz., prekybą miško dauginamąja medţiaga. Miškininkystė yra
pripaţįstama valstybių narių kompetencija ir Europos Sąjungos lygmeniu nėra reguliuojama.
24. Poįstatyminiame lygmenyje miškų ūkio veikla Lietuvoje yra ypač detaliai
reglamentuota. Miškų įstatymą įgyvendinančiųjų teisės aktų yra daugiau kaip 50. Vien privačių
miškų tvarkymą reglamentuojančios ar veiklą šiuose miškuose ribojančios teisės normos išdėstytos
maţdaug tūkstantyje puslapių skirtinguose teisės aktuose. Nemaţa dalis teisės normų dubliuojasi
atskiruose teisės aktuose. Be to, teisės normos keičiamos labai daţnai, todėl praktikoje jų
įgyvendinimas tampa pakankamai komplikuotu. Nors pastaruoju metu pastebima tendencija labiau
koncentruoti ir išgryninti teisės aktų reikalavimus, pvz., Miško kirtimų taisyklės, tačiau
smulkmeniškas ir daţnai esminės įtakos miškų būklei nedarantis, bet tuo pačiu ūkinę veiklą ir
miško savininko ar valdytojo pasirinkimo teisę ribojantis poįstatyminis teisinis reguliavimas išlieka
charakteringu Lietuvos miškų ūkiui.
25. Miškininkystė. Pastaraisiais metais, siekiant aprūpinti privačių miškų ir ţemių
savininkus ir valstybinių miškų valdytojus pakankamo kiekio ir asortimento genetiškai ir
selekciškai vertinga miško dauginamąja medţiaga miškams, kurie būtų atsparūs klimato kaitos
pokyčiams ir aplinkos veiksniams, atkurti ir šalies miškingumui didinti, išaugo kokybiškų ir
įvairaus asortimento miško sodmenų poreikis. Vykdant Valstybinių miško medelynų
modernizavimo programą (2003 m.), iki 2009 m. rekonstruoti ir modernizuoti beveik visi
valstybiniai miško medelynai, kai kurių neperspektyvių – atsisakyta. Šiuo metu miško sodmenų
išauginimas koncentruotas 37 valstybiniuose miško medelynuose, uţimančiuose 1179 ha plotą.
Kasmet išauginama apie 50 mln. miško sodmenų, iš jų – apie 32 mln. miškų urėdijų reikmėms, apie
8 mln. – privačių ţemių ir miškų savininkams, atkuriantiems ir įveisiantiems mišką. Tačiau šis
sodmenų kiekis per didelis, nes, didėjant neplynų kirtimų plotams, maţėja miško atkūrimo dirbtiniu
būdu apimtys valstybiniuose miškuose, o privačiuose miškuose daugiau kaip du trečdaliai plyno
kirtimo kirtaviečių paliekama atţelti. Kasmet lieka nepanaudota apie 10 mln. miško sodmenų, ypač
spygliuočių, skirtų privačių ţemių ir miškų savininkams, nes šie nesudaro išankstinių sutarčių
sodmenims įsigyti. Privačių miškų ir ţemių savininkai dėl aukštų miško sodmenų kainų, iš
kaimyninių šalių įveţa pigesnės miško dauginamosios medţiagos. Todėl šiuo metu aktualūs
medelynų ploto optimizavimo, auginamų miško medţių ir krūmų rūšių asortimento, sodmenų su
apribota šaknų sistema auginimo ir efektyvesnės sodmenų kilmės ir kokybės kontrolės klausimai.
26. Pastarąjį dešimtmetį šalies miškuose kito medynų rūšinė sudėtis: spygliuočių sumaţėjo
3,6 proc., minkštųjų lapuočių padidėjo 4,3 proc., kietųjų lapuočių sumaţėjo 0,7 proc.. Vienos
vertingiausių vietinių miško medţių rūšių – paprastojo ąţuolo plotai padidėjo 0,2 proc. Ši medţių
rūšis Lietuvoje auga tik 2 proc. viso miškų ploto, nors daugiau kaip 20 proc. šalies miškų
augaviečių yra tinkamos ąţuolynams augti. Tačiau ąţuolynų atkūrimas, prieţiūra ir apsauga
reikalauja ne vien miškininkystės ţinių, bet ir didelių finansinių išteklių. 2005 metais patvirtinta
Ąţuolynų atkūrimo valstybiniuose miškuose programa, kurioje, siekiant iki 2020 metų padidinti
ąţuolynų plotus iki 2,4 proc., nustatytos ąţuolynų atkūrimo valstybiniuose miškuose apimtys 20092020 metams bei numatytos programos įgyvendinimo priemonės, atsakingos institucijos ir lėšų
poreikis bei finansavimo šaltiniai. Įgyvendinant programą nuo 2009 metų pradėti ir vykdomi naujų
ąţuolynų įveisimo ir mišrių su ąţuolu medynų formavimo ugdymo kirtimais darbai valstybiniuose
miškuose.
27. Daugėja savaiminiu miško ţėlimu atkuriamų kirtaviečių plotai valstybiniuose miškuose
(2001 – apie 29 proc., 2009 m. – virš 40 proc.), privačiuose miškuose įvairiomis medţių rūšimis
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savaime atsikuria daugiau nei du trečdaliai kirtaviečių. Valstybiniuose miškuose vis daugiau
taikoma ţėlimą skatinančių priemonių. Atkuriant dirbtiniu būdu, maţiau sodinama spygliuočių,
daţniau taikomas mišrus miško atkūrimo būdas – dirbtinį miško ţeldinimą derinant su savaiminiu
ţėlimu. Valstybiniuose miškuose pagerėjo atkuriamų miškų atsparumas neigiamiems veiksniams:
grynų ţeldinių sodinama tik apie 12 proc., iš jų spygliuočių – apie 10 proc. (2001 m. atitinkamai –
daugiau kaip 30 proc. ir 29 proc.). Liberalizavus miško atkūrimo vertinimo kriterijus, privačiuose
miškuose per Miškų įstatyme nustatytus terminus laiku neatkuriama tik 1,5 proc. privačių miškų
kirtaviečių (2001 m. – 13 proc.), tačiau nerimą kelia atkuriamų miško ţeldinių ir ţėlinių prieţiūros
ir apsaugos kokybė. Valstybinės reikšmės miškuose gerėja ţeldinių genetinė-selekcinė vertė:
selekciniais miško sodmenimis atkuriama apie 55 proc. kirtaviečių (2001 m. – 44 proc.).
28. Šalies miško genetiniai ištekliai yra nacionalinis turtas, miško selekcijos, sėklininkystės
ir šiuolaikinio miškų ūkio pagrindas, uţtikrinantis biologinės įvairovės išsaugojimą, miško
populiacijų stabilumą ir atsparumą aplinkos sąlygoms, miškų atkūrimą bei įveisimą kokybiška
miško dauginamąja medţiaga. Miško genetinių išteklių išsaugojimas ir selekcija pagrįsta Lietuvos
Respublikos augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo bei Europos miško genetinių išteklių
išsaugojimo programos (EUFORGEN) principais, įgalinančiais sukurti daugiapopuliacinį in situ ir
ex situ objektų tinklą. Į Lietuvos sėklinės miško bazės 2011 m. sąvadą miško dauginamajai
medţiagai ruošti įtraukta 791,03 ha miško sėklinių plantacijų, iš jų: paprastosios pušies – 271,97 ha,
paprastosios eglės – 360,16 ha, maumedţio rūšių – 25,75 ha, juodalksnio – 35,81 ha, maţalapės
liepos – 34,24 ha, karpotojo berţo – 2,71 ha, paprastojo ąţuolo – 48,97 ha, drebulės – 1,1 ha,
miškinės obels – 1,65 ha, miškinės kriaušės – 1,87 ha, vinkšnos – 5,2 ha, paprastojo uosio – 1,6 ha.
Tačiau net 52 proc. iš jų (įveistos 1966-1980 m.) yra pasenusios, todėl turi būti periodiškai
atnaujinamos. Nepakanka lapuočių medţių ir kitų retų medţių rūšių miško sėklinių plantacijų,
būtinų medynų stabilumui ir biologinei įvairovei didinti. Iki 70 proc. visų miško sėklų sodmenims
išauginti turi būti ruošiama II kartos ir aukštesnės pakopos miško sėklinėse ar hibridinėse
plantacijose. Kadangi pastaruoju metu dėl klimatinių ir biotinių faktorių paţeidţiama nemaţai
miškų, todėl aplinkos veiksniams jautriausių medynų – eglynų, uosynų ir ąţuolynų – dţiūvimo
procesui stabilizuoti gali būti panaudojami selekciniai medţių atrankos metodai, įvairių medţių
rūšių individų, atsparių klimato kaitos, medţių ligų ir kenkėjų neigiamam poveikiui, paieška,
selekcinės sėklinės bazės, kuri uţtikrintų būsimų medynų stabilumą, kūrimas. Todėl tradiciniai
miško selekcijos metodai turi būti papildyti naujais, nes ne visų medţių rūšių miško genetinė
įvairovė pakankamai reprezentuojama genetiniuose draustiniuose ir medţių genotipų lauko
kolekcijose geografiniu, populiaciniu ir ekotipiniu aspektais, trūksta miško sėklininkystės objektų,
sukurtų naudojant paţangiausius miško selekcijos metodus: kryţminimą, hibridaizaciją,
vegetatyvinį dauginimą. Sukaupti vertingi greitai augančių medţių rūšių genetiniai ištekliai
nepanaudojami miško dauginamosios medţiagos gavybai, plantaciniams ţeldiniams veisti. Būtina
nuolat tobulinti technologijas ilgalaikiam sėklų bei meristemų išsaugojimui miško genų banke,
miško medţių selekciją plėtoti diferencijuojant pagal svarbiausiais selekcijos kryptis.
29. Sanitarinė miškų apsauga labai svarbi priemonė didinant miškų tvarumą, sveikatingumą,
produktyvumą. Lietuvoje veikia vieninga miško sanitarinės apsaugos sistema, apimanti privačius ir
valstybinius miškus, kuriuos kasmet paţeidţia miško kenkėjai: vabzdţiai, ligų sukėlėjai, ţvėrys,
abiotiniai ir kiti veiksniai (2010 m. šie paţeidimai uţregistruoti – 58,7 tūkst. ha plote). Dėl
palyginus gerai organizuotos sanitarinės miškų apsaugos bendra medynų sanitarinė būklė nebloga,
vabzdţių kenkėjų ţidiniai likviduojami jų susidarymo pradţioje (verpiko vienuolio 2002 m., pušinio
verpiko 2010 m.), nors kai kuriais metais masiškai išplitę kenkėjai ir ligos padarė nemaţai ţalos
(1993-1995 m. ţievėgrauţio tipografo masiniai pakenkimai eglynams). Tačiau kasmet
pasikartojantys ir naujai susidarantys miško kenkėjų ir ligų ţidiniai reikalauja nedelsiant imtis
sanitarinės miško apsaugos priemonių (nuo 1995 m. prasidėjęs masinis uosynų, o vėliau ąţuolynų
dţiuvimas). 2002 metais buvo patvirtinta Valstybinė miškų sanitarinės apsaugos programa, kurioje
numatytos institucijų, įgyvendinančių valstybinę miškų sanitarinės apsaugos programą, miško
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savininkų, kitų miško valdytojų ir naudotojų funkcijos bei valstybinės miškų sanitarinės apsaugos
priemonės. Dauguma šių priemonių įgyvendintos, o nuolatinio pobūdţio priemonės įgyvendinamos.
30. Lietuvos miškai pasiţymi dideliu gamtiniu degumu: 40 proc. visų miškų yra didelio, 23
proc. – vidutinio ir 37 proc. – maţo gamtinio degumo. Šalies miškuose, nepaisant jų nuosavybės
formos, sukurta ir įgyvendinama bendra valstybinė priešgaisrinių priemonių sistema, apimanti
stebėjimo, profilaktines ir priešgaisrines saugos priemones. Dėl gerai organizuotos priešgaisrinės
apsaugos miško gaisrai neišplinta ir dideli plotai neišdega (2009 m. kilo 507 gaisrai per kuriuos
išdegė 315 ha miško ploto, iš jų – 117 ha valstybiniuose miškuose). Parengta miško gaisrų
stebėjimo bokštų išdėstymo schema, panaudojant šalies ir Europos Sąjungos lėšas, vykdomas miško
gaisrų stebėjimo sistemos modernizavimas, 12-oje miškų urėdijų ir Kuršių nerijos nacionaliniame
parke baigiama diegti moderniausia automatizuota miško priešgaisrinio stebėjimo įranga.
Numatoma modernizuoti miško gaisrų stebėjimo sistemą 24-iose gaisringiausius miškus
valdančiose miškų urėdijose ir Kuršių nerijos nacionaliniame parke. Paţymėtina, kad miškų
urėdijos, atlikdamos joms priskirtas viešąsias funkcijas, vykdo miško gaisrų gesinimą ne vien
valstybiniuose, bet ir privačiuose miškuose.
31. Visų rūšių miško kirtimais Lietuvos valstybiniuose ir privačiuose miškuose kartu
paėmus per pastarąjį dešimtmetį kasmet paruošiama 5,7-7,3 mln. m3 medienos. Tokios medienos
ruošos apimtys atitinka darnaus miškų ūkio principus, kai iškertamos medienos kiekis neviršija jos
prieaugio, tuo pačiu jos sudaro prielaidas pakankamai efektyviai funkcionuoti šalies miškų ūkio
sektoriui, patenkinti subalansuotus poreikius medienai.
32. Pagrindiniais miško kirtimais iškertamos medienos kiekis miškų urėdijose pastaraisiais
metais sudaro apie 70 proc. nuo bendros miškų urėdijų miško kirtimų apimties, ugdymo kirtimais –
apie 12 proc., o sanitariniais kirtimais – apie 18 proc. Tuo tarpu siekiant sumaţinti miško auginimo
kaštus ir padidinti medynų produktyvumą normaliomis (ne stichinių nelaimių) sąlygomis turėtų būti
atitinkamai ne daugiau 65 proc., ne maţiau 23 proc. ir ne daugiau 12 proc. Privačiuose miškuose
miško ugdymo kirtimais iškertamos medienos kiekis sudaro tik 5-10 proc. visos šiuose miškuose
iškertamos medienos.
33. Norint uţtikrinti miško naudojimo nepertraukiamumą, stabilumą šalies mastu, reikalinga
siekti medynų plotų pasiskirstymo pagal amţių tolygumo ir apsiriboti tolygaus ploto pagrindinio
naudojimo birţe. Tai prilygtų 10-11 tūkst. ha metinei pagrindinio naudojimo birţei valstybinės
reikšmės miškuose ir 11-12 tūkst. ha metinei pagrindinio naudojimo birţei privačiuose ir kituose
nuosavybei atkurti skirtuose miškuose artimiausius du dešimtmečius. Norint išlaikyti ar net
padidinti medynų produktyvumą, pagrindinių kirtimų metu gaunamos medienos kokybę, labai
svarbu pirmoje eilėje kirsti vyresnio amţiaus degraduojančius medynus. Šiuo metu vienodai
intensyviai kertami tik ką pasiekę brandos amţių ir perbrendę medynai. Nedidinamos perbrendusių
medynų kirtimų apimtys ką tik brandą pasiekusių medynų sąskaita, sąlygoja miško auginimo
nuostolių didėjimą ir nepakankamai efektyvų miško išteklių naudojimą ateityje.
34. Miškų ūkis yra pakankamai svarbi Lietuvos ūkio šaka. Lietuvos miškų sektoriuje (miškų
ūkyje kartu su medienos pramone, apimančia medienos ir medinių dirbinių gamybą, plaušienos,
popieriaus ir dirbinių iš jų gamybą bei baldų gamybą) sukuriama pridėtinė vertė per pastaruosius
dešimt metų kasmet sudarė apie 3-4 proc., o vien tik miškų ūkyje – 0,5-0,6 proc. bendrojo vidaus
produkto. Šių rodiklių metiniai pokyčiai yra sąlyginai nedideli. Nepakankamai panaudojamą
Lietuvos miškuose kasmet paruošiamos medienos potencialą pridėtinės vertės kūrimui parodo
apvaliosios padarinės medienos (kaip potencialios ţaliavos medienos pramonei) eksportas, kuris
2001-2008 metų laikotarpyje kasmet sudarė apie 1,1-1,7 mln. m3. Tai rodo, kad tam tikri medienos
pramonės sektoriai Lietuvoje nėra pakankamai išplėtoti. Teoriniai bendrojo vidaus produkto
nuostoliai Lietuvoje dėl minėtos apimties apvaliosios padarinės medienos eksporto sudaro apie 200
mln. Lt kasmet.
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35. Kompleksinę miškų ūkio veiklą Lietuvos valstybiniuose miškuose vykdo 42 miškų
urėdijos, kurios veikia kaip valstybės įmonės pagal Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą. Visų
miškų urėdijų metinės pajamos per pastarąjį dešimtmetį siekė 303-519 mln. Lt, o išlaidos – 298-424
mln. Lt. Visais metais bendros miškų urėdijų pajamos buvo didesnės uţ išlaidas, o įvairių mokesčių
ir atskaitymų forma miškų urėdijos į valstybės biudţetą kasmet sumoka iki 133 mln. Lt. Remiantis
mokslo darbų išvadomis miškų urėdijų veiklos efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo urėdijų dydţio,
tai yra stambių urėdijų veikla yra efektyvesnė. Šiuo metu vidutinis miškų urėdijos valdomų
valstybinės reikšmės miškų plotas yra 25,1 tūkst. ha, o siektinas urėdijos valdomų valstybinių
miškų plotas turėtų sudaryti apie 30 tūkst. ha. Todėl tikslinga palaipsniui optimizuoti miškų urėdijų
skaičių, vadovaujantis jų veiklos efektyvumo analizės rezultatais.
36. Pagrindines miškų ūkio pajamas generuojantis miškų ūkio produktas yra apvalioji
mediena. Atitinkamai didţiąją dalį miškų urėdijų pajamų (iki 91 proc.) sudaro pajamos uţ parduotą
medieną, kurios kainos priklauso nuo rinkos pokyčių. Vidutinė miškų urėdijų parduotos apvaliosios
medienos kaina per pastarąjį dešimtmetį svyravo 77-147 Lt/m3 ribose. Kadangi metinės miškų
kirtimų apimtys tuo pačiu laikotarpiu valstybiniuose miškuose keitėsi sąlyginai nedaug ir svyravo
3,5-3,9 mln. m3 ribose, tai apvaliosios medienos kainų svyravimai labiausiai įtakojo miškų urėdijų
pajamų pokyčius. Miškų ūkio kitų produktų ir paslaugų pajamos pastaraisiais metais sudaro tik apie
9-12 proc. visų miškų urėdijų pajamų. Didţiąją dalį miškų urėdijų išlaidų sudaro apvaliosios
medienos gamybos ir miškų valdymo išlaidos. Medienos gamybos išlaidos per dešimtmetį kito 2649 Lt/m3 ribose, kas stipriai įtakojo bendrų miškų urėdijų išlaidų pokyčius. Privalomiesiems miško
atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbams miškų urėdijos per pastaruosius penkerius metus kasmet
išleido 128-195 mln. Lt, kas sudarė 96-122 proc. atitinkamų metų parduotos medienos nenukirsto
miško vertės.
37. Miškų ūkio veikla Lietuvoje nėra subsidijuojama iš valstybės biudţeto. Miškų urėdijos į
valstybės biudţetą moka 5 proc. dydţio atskaitymus iš pajamų uţ parduotą ţaliavinę medieną ir
nenukirstą mišką, kurie naudojami bendrosioms miškų ūkio reikmėms finansuoti. Nors šių
atskaitymų nemoka kitų valstybinių miškų valdytojai, o taip pat nemoka ir privačių miškų
savininkai, surinktos lėšos naudojamos bendrosioms visų miškų ūkio reikmėms finansuoti.
Valstybės biudţeto specialiosios Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos vidutinė
metinė pastarųjų penkerių metų apimtis siekė 21 mln. Lt. Bendrosioms valstybės biudţeto
reikmėms tenkinti miškų urėdijos papildomai nuo 2009 metų mokėjo 5 proc., o nuo 2011 metų
moka 10 proc. dydţio atskaitymus iš pajamų uţ parduotą ţaliavinę medieną ir nenukirstą mišką.
Tokiu būdu pastaraisiais metais didėjo bendra mokesčių ir atskaitymų našta valstybinių miškų
sektoriuje. Atitinkamai didėjo ir valstybinių miškų, kaip valstybės turto naudojimo grąţa valstybės
biudţetui.
38. Miškų ūkio veikla yra remiama iš Europos ţemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal
Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą. Gauti paramą galimybės sudarytos valstybinių
miškų valdytojams ir privačių miškų savininkams. Didţioji paramos dalis skirta naujiems miškams
įveisti, be to remiamas privačių miškų ekonominės vertės didinimas, įskaitant ir paramą medienos
biokuro ruošos technikai įsigyti, miškų potencialo atkūrimas ir prevencinės priemonės, pelno
nesiekiančios investicijos miškuose, miškų infrastruktūros gerinimas ir kt. Visoms miškų ūkio
priemonėms septynerių metų laikotarpiui numatytos paramos lėšos siekia daugiau kaip 700 mln. Lt
ir tai sudaro apie 10 proc. visų kaimo plėtrai skirtų paramos lėšų. Tokios paramos apimtys yra
reikšmingos miškų ūkio sektoriui, nes jos potencialiai sudaro 10-20 proc. to paties laikotarpio
miškų ūkio sektoriaus pajamų. Miškų urėdijos aktyviausiai naudojasi parama bendrai valstybinei
miškų priešgaisrinės apsaugos sistemai tobulinti. Pvz., 2009 metais šiai sistemai tobulinti miškų
urėdijos gavo apie 15 mln. Lt paramos, t.y. 4 kartus daugiau, nei išleido savo lėšų miškų
priešgaisrinei apsaugai. Privačių miškų savininkai aktyviausiai naudojasi miškų ekonominės vertės
didinimui, o konkrečiai medienos ir biokuro ruošos technikos įsigijimui skiriama parama. 20078

2011 metais pagal šią priemonę prašoma paramos suma siekia apie 40 mln. Lt, o skirta (patvirtinta)
paramos suma – apie 22,5 mln. Lt.
39. Inovacijoms Lietuvos miškų ūkyje priskiriama medienos ruošos mašinizavimas,
nepriklausoma medienos matavimo sistema, miškų ūkio informacijos apdorojimo
kompiuterizavimas ir nuotolinio ryšio sistemos, kirtimo atliekų naudojimas biokuro gamybai, miškų
(ūkio) sertifikavimas, privačių miškų savininkų kooperacija, medelynų modernizavimas.
40. Lietuvos miškuose taikomos paţangios medienos ruošos technologijos. Iškertama
mediena daugiausia ruošiama sortimentais. Miškų urėdijose medienos ruoša vykdoma tik
sortimentais nuo 2003 metų. Didėja mašininiu būdu (medkirtėmis) vykdomo miško kirtimo
apimtys. Valstybiniuose miškuose tokiu būdu iškertama apie 20 proc. medienos (apie 6 proc. –
miškų urėdijų medkirtėmis). Beveik visa mediena iš kirtaviečių išveţama medveţėmis arba
savikrovėmis priekabomis. Medienos ruošoje, miško atkūrimo ir jaunuolynų ugdymo darbuose
miškų urėdijos plačiai naudojasi rangovų paslaugomis, tuo sudarydamos sąlygas plėtotis privačioms
miškų ūkio paslaugų įmonėms. 2009 m. rangos būdu miškų urėdijose iškirsta 91 proc., o išveţta iš
kirtaviečių 64 proc. visos paruoštos medienos.
41. Informacinių technologijų amţiuje operatyviam valdymui svarbu turėti reikiamą
informaciją ir ją efektyviai valdyti, tačiau nepabaigiama kurti integruotoji miškų ūkio veiklos
informacinė sistema (IMŪVIS), kuri sudarytų prielaidas darbo efektyvumo didinimui, operatyviam
situacijų valdymui, skaidrumui uţtikrinti ir reikalinga visoms miškų ūkio veiklos sritims.
42. Valstybiniuose miškuose vykdomos miškų ūkio veiklos atitikimą tarptautiniu mastu
pripaţintiems darnaus miškų ūkio principams patvirtina visoms miškų urėdijoms suteikti
tarptautiniai FSC (Forest Stewardship Counsil) miškų tvarkymo sertifikatai.
43. Miškų ūkyje dirba apie 1 proc. visų šalies dirbančiųjų. Miškų ūkio sektoriaus darbuotojų
skaičius per dešimtmetį sumaţėjo maţdaug dviem tūkstančiais dirbančiųjų. Kadangi miškų
urėdijose per tą patį laikotarpį dirbančiųjų sumaţėjo beveik trimis tūkstančiais (specialistų – apie
1,2 tūkstančio), atitinkamai didėjo privačiose miškininkystės ir medienos ruošos įmonėse
dirbančiųjų skaičius. Tokie pokyčiai sietini su rangos apimčių miškų urėdijose didėjimu ir privačių
miškų ploto, o tuo pačiu ir kirtimų apimčių šiuose miškuose augimu. Paţymėtinas miškų urėdijų
padalinių – girininkijų skaičiaus sumaţėjimas per dešimtmetį nuo 427 iki 353. Darbo našumas
Lietuvos miškų ūkyje turi aiškią tendenciją didėti. Vertinant pagal labiausiai apibendrintą darbo
našumo rodiklį – pridėtinės vertės dalį, tenkančią vienam dirbančiajam – per pastarąjį dešimtmetį
darbo našumas padidėjo maţdaug du kartus dėl maţėjančio darbuotojų skaičiaus ir augančios
pridėtinės vertės miškų ūkyje. Tokio dydţio padidėjimas fiksuotas iš esmės valstybinių miškų ūkio
sektoriuje, nes dirbančiųjų miškų ūkyje apskaita neapima nemaţos dalies privačių miškų ūkio
sektoriaus – ypač privačių miškų savininkų, vykdančių ūkinę veiklą, bet nepatenkančių į apskaitą.
Nepaisant augimo Lietuvos miškų ūkio darbo našumas yra ganėtinai ţemas, lyginant su
Skandinavijos šalimis. Pvz., Suomijoje vienam darbuotojui tenkanti metinio bendrojo vidaus
produkto dalis yra apie 8 kartus didesnis nei Lietuvoje.
44. Privatūs miškai Lietuvoje uţima daugiau kaip 803 tūkst. ha plotą arba apie 37 proc. visų
Lietuvos miškų. Nuosavybės teisių atkūrimo proceso ir ţemės reformos eigoje didėjant privačių
miškų plotui auga šių miškų ūkio reikšmė, tačiau privačių miškų ūkis ir toliau išlieka smulkių valdų
(vidutiniškai 3,3 ha) didelio skaičiaus daţniausiai individualiai veiklą vykdančių savininkų (apie
244 tūkstančiai) ūkiu. Tačiau didelis miško savininkų ir jų šeimų narių skaičius parodo Lietuvos
privačių miškų socialinę-ekonominę svarbą šalies visuomenei. Tokiu būdu privatūs miškai teikia
papildomas pajamas ar naudą kaip turtas maţdaug penktadaliui šalies gyventojų. Apie 28 proc. visų
privačių miško valdų yra valdomos bendrosios nuosavybės teise. Smulkiausias iki 1 ha dydţio
valdas, kurios sudaro apie 6 proc. viso privačių miškų ploto, valdo 39 proc. savininkų. 1-10 ha
dydţio valdos uţima 55 proc. viso privačių miškų ploto ir jas valdo 56 proc. savininkų, 10-50 ha
dydţio valdos sudaro 27 proc. ploto, kurį valdo 5 proc. visų savininkų, o didesnes kaip 50 ha
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valdas, kurios uţima 12 proc. visų privačių miškų, valdo maţiau kaip 1 proc. savininkų. Tik 87
valdos yra didesnės kaip 200 ha, jos sudaro 2 proc. viso privačių miškų ploto. Privačių miško valdų
skaidymas į dalis yra ribojamas Miškų įstatymu.
45. Miško savininkus vienijančioms ir atstovaujančioms organizacijoms Lietuvoje priklauso
tik pora procentų visų miško savininkų. Remiantis apklausų duomenimis apie 40 proc. miško
savininkų yra pensininkai, apie 60 proc. miško savininkų šildymui naudoja malkas iš nuosavo
miško, vidutinis atstumas nuo savininko gyvenamosios vietos iki miško valdos – apie 30 km. Apie
15 proc. miško savininkų ketina savo miško valdas plėsti, o tik apie 5 proc. – jas parduoti,
išnuomoti. Kaip svarbiausią ūkininkavimo tikslą didţioji dalis miško savininkų išskiria
apsirūpinimą kuru (malkomis) ar kita mediena savo reikmėms.
46. Maţdaug trečdaliui privačių miškų yra sudaryti vidinės miškotvarkos projektai.
Daţniausiai tai yra miško valdos, kuriose medyno amţius leidţia vykdyti pagrindinius kirtimus.
Pastaraisiais metais kasmet pagrindiniais (daţniausiai plynais) miško kirtimais privačiuose
miškuose iškertama virš 60 proc. viso privačiuose miškuose iškertamo medienos kiekio. Kadangi
smulkiųjų valdų miškas yra nepagrindinis pajamų šaltinis jų savininkams, todėl daţnai miško
savininkai yra nepakankamai motyvuoti vykdyti pačius medienos ruošos darbus ir tiekti medieną
rinkai, o ypač nelinkę investuoti į maţo pelningumo ir didesnės finansinių nuostolių rizikos veiklas
(pvz., miško atkūrimą ţeldant, ţeldinių ir ţėlinių prieţiūrą, miško ugdymą, miško kelių
infrastruktūros kūrimą ar prieţiūrą ir pan.). Tai patvirtina didelis kiekis savaiminiam ţėlimui
paliekamų kirtaviečių (59 proc. visų privačiuose miškuose atkuriamų kirtaviečių) ir labai maţos
miško ugdymo apimtys (kasmet privačiuose miškuose jaunuolynų ugdoma apie 1 tūkst. ha arba tik
apie 8 proc. ugdytinų medynų ploto).
47. Privačiuose miškuose kasmet paruošiama 2,0-3,6 mln. m3 medienos. Vertinant miškų
urėdijų vidutinėmis apvaliosios medienos kainomis tokio medienos kiekio vertė, o tuo pačiu
teorinės privačių miškų ūkio sektoriaus pajamos (įskaitant ir savo reikmėms sunaudojamą medieną)
siekia nuo 150 iki 500 mln. Lt per metus. Skirtingai nei valstybiniuose miškuose, metinės miško
kirtimų apimtys privačiuose miškuose stipriai priklauso nuo medienos rinkos situacijos ir kainų –
esant aukštesnėms vidutinėms apvaliosios medienos kainoms kirtimų apimtys privačiuose miškuose
ţenkliai padidėja. Lietuvoje praktiškai nėra taikoma jokių skatinimo priemonių medienos
mobilizavimui iš privačių miškų. Privačių miškų savininkai fiziniai asmenys, valdantys apie 95
proc. visų privačių miškų ploto, uţ parduotą apvaliąją medieną ar nenukirstą mišką moka gyventojų
pajamų mokestį (2010 metais šio mokesčio sumokėta apie 12 mln. Lt). Juridinių asmenų valdoma
privati miško ţemė sudaro tik apie 5 proc. bendro privačių miškų ploto. Miško savininkai juridiniai
asmenys apmokestinami taip pat, kaip ir kitų sričių juridiniai asmenys, t.y. moka pelno mokestį nuo
pelno uţ parduotą medieną ir kitus įmonėms nustatytus mokesčius. Pastaraisiais metais privačių
miškų ūkio apmokestinimo tvarka iš esmės nesikeitė, bendra mokestinė našta nuo 2010 metų šiek
tiek sumaţėjo, panaikinus medieną parduodantiems fiziniams asmenims (ne individualios veiklos
vykdytojams) taikytą papildomą 6 proc. dydţio sveikatos draudimo įmoką, o taip pat iki 5 proc.
sumaţinus individualios veiklos medienos pardavimo pajamų apmokestinimą. Paţymėtina, kad
miško ţemė Lietuvoje ţemės mokesčiu neapmokestinama.
48. 2008 metais Vyriausybės patvirtinta Nacionalinė ţemės konsolidacijos strategija, kurios
vizija – konkurencingas ţemės ir miškų ūkis racionaliai formuojamų ir naudojamų ţemės valdų
pagrindu, parengta laikotarpiui iki 2027 metų, 2015 metais numatytas šios strategijos tarpinis
įvertinimas, tikslinant jos įgyvendinimo priemones ir perţiūrint jų finansavimo šaltinius, vykdytojus
ir įvykdymo terminus. Tačiau praktiškai miško ţemės konsolidacija, kaip priemonė spręsti ūkių
konkurencingumo didinimo, aplinkos apsaugos, kraštovaizdţio, gamtos ir kultūros paveldo
puoselėjimo, racionalaus gamtos išteklių naudojimo ir gyvenimo kokybės kaime gerinimo
klausimus, Lietuvoje nevyksta. Tokiu būdu neišnaudojamos galimybės miško valdų konsolidacijai,
kaip vienai iš privačių miškų ūkio plėtros krypčių.
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49. Miško savininkų kooperacija Lietuvoje priskiriama organizacinei inovacijai šalies mastu.
Per pastarąjį dešimtmetį miško savininkų kooperacija bendrai ūkinei veiklai praktiškai nebuvo
plėtojama. Šiuo metu Lietuvoje registruota apie 20 miško savininkų kooperatyvų (kooperatinių
bendrovių). Tačiau iš esmės šios bendrovės neatitinka tikrojo kooperatyvo veiklos principų, jos
vienija tik minimaliai įstatymu reikalaujamą arba jam artimą narių skaičių (nuo 6 iki keliolikos),
pakankamai daţnai nėra atviros naujiems nariams miško savininkams prisijungti prie kooperatyvo,
pagrindinę veiklą vykdo ir pajamas gauna teikdamos paslaugas tretiesiems asmenims, o ne
kooperatyvo nariams. Kooperuotų miško savininkų skaičius Lietuvoje nesiekia ir 0,1 proc. visų
miško savininkų. Menką kooperacijos lygį privačių miškų ūkyje iš esmės sąlygoja kooperacijos
proceso skatinimo nebuvimas, taip pat miško savininkų neigiama bendros ūkinės veiklos patirtis
sovietinės kolektyvizacijos procese. Kooperacijos, kaip efektyvios formos bendrai tvarkyti smulkias
miško valdas, būtinumą sąlygoja didelis skaičius (daugiau kaip 200 tūkst.) smulkių miško valdų
(maţesnių kaip 10 ha), kuriose atskirai neracionalu vykdyti miškų ūkio veiklą.
50. Miškų valstybinį valdymą Lietuvoje koordinuoja Aplinkos ministerija, o tiesiogiai
vykdo šios pagrindinės institucijos: Valstybinė miškų tarnyba, Generalinė miškų urėdija, 42 miškų
urėdijos, 8 regionų aplinkos apsaugos departamentai.
51. Aplinkos ministerija, atlikdama miškų ūkio valstybinio valdymo funkcijas
nacionaliniame lygmenyje, organizuoja miškų ūkio strategijos ir plėtros programų rengimą ir
koordinuoja jų įgyvendinimą, rengia teisės aktų miškų ūkio klausimais projektus, organizuoja ir
koordinuoja miškų inventorizaciją, miškotvarkos projektų rengimą, valstybinę miškų apskaitą,
miškų valstybės kadastro sudarymą, su miškų ūkiu susijusį tarptautinį bendradarbiavimą,
koordinuoja miškų monitoringą, rengia metinių miško kirtimo normų valstybiniuose miškuose
projektus. Šioms funkcijoms vykdyti Aplinkos ministerijoje yra Miškų departamentas, kuriame
dirba 17 darbuotojų.
52. Valstybinė miškų tarnyba taip pat veikia nacionaliniame lygmenyje, teritorinių padalinių
neturi. Ši tarnyba tvarko Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą, kuria ir plėtoja miškų
informacines sistemas, vykdo nacionalinę miškų inventorizaciją atrankos metodu ir miškų būklės
stebėseną, atlieka valstybinį miškų teritorijų planavimą, kontroliuoja ir vertina miškų būklę,
naudojimą ir atkūrimą valstybės lygiu, uţtikrina miško genetinių išteklių išsaugojimą ir gausinimą,
miško medţių selekcijos ir sėklininkystės plėtrą, miškų atkūrimą ir įveisimą genetiškai vertinga ir
kokybiška dauginamąja medţiaga, planuoja, organizuoja ir koordinuoja miško sanitarinės apsaugos
priemones.
53. Generalinė miškų urėdija atlieka miškų urėdijų steigėjo funkcijas ir koordinuoja jų
veiklą, nustato miškų urėdijoms privalomąsias miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų
normas, organizuoja bendrą valstybinę priešgaisrinės ir sanitarinės miško apsaugos sistemą,
organizuoja ir koordinuoja miškų atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir miško išteklių naudojimo
paţangių technologijų įgyvendinimą.
54. Regioniniame ir vietiniame lygmenyse pagrindines miškų ūkio valstybinio reguliavimo
funkcijas vykdo valstybiniai miškų pareigūnai, dirbantys regionų aplinkos apsaugos
departamentuose, miškų urėdijose, taip pat Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijoje.
Išvardintose institucijose iš viso dirba apie 2 tūkstančiai valstybinių miškų pareigūnų, kurių didţioji
dalis yra miškų urėdijų darbuotojai (kitose institucijose kartu paėmus yra apie 120 valstybinių
miškų pareigūnų). Valstybinių miškų pareigūnų pareigos, teisės ir socialinės garantijos
reglamentuotos Miškų įstatyme. Valstybiniai miškų pareigūnai vykdo valstybinę miškų būklės,
naudojimo, atkūrimo ir apsaugos kontrolę, organizuoja ir vykdo miško apsaugą nuo neteisėtų
veiksmų, konsultuoja privačių miškų savininkus miškininkavimo klausimais, taip pat vykdo kitas
Miškų įstatyme įvardintas pareigas. Tokiu būdu teoriškai maţdaug 1 tūkstančiui hektarų Lietuvos
miško ploto tenka 1 valstybinis miškų pareigūnas, vykdantis aukščiau išvardintas pareigas. Tačiau
visas aukščiau išvardintas ir kitas Miškų įstatyme įtvirtintas valstybinių miškų pareigūnų funkcijas
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privačiuose miškuose praktiškai vykdo tik maţesnioji dalis minėtų pareigūnų, todėl valstybinių
miškų prieţiūrai tenkančių pareigūnų skaičius yra neproporcingai didelis. Privačiuose miškuose
pagrindines valstybinio reguliavimo funkcijas vykdo regionų aplinkos apsaugos departamentų
valstybinės miškų kontrolės pareigūnai, kurių veikla iš esmės orientuota į miškų kontrolę, gerokai
maţiau dėmesio skiriant miško savininkų švietimui ir konsultavimui.
55. Privačių miškų savininkų apklausų duomenimis, miškininkystės ţinių bei ūkininkavimo
miškuose patirties stoką savininkai nurodo kaip vieną svarbiausių problemų. Kasmet vidutiniškai
apmokoma apie 1000 miško savininkų, iš viso mokymo kursuose apmokyta apie 15-20 proc. visų
miško savininkų. Mokymo kursai miško savininkams nemokami, lektoriais dirba miškininkystės
išsilavinimą turintys specialistai. Išleisti, periodiškai atnaujinami ir platinami (taip pat internete)
pagrindiniai informaciniai leidiniai miško savininkams, periodiškai pateikiama informacija miško
savininkams aktualiais klausimais miškininkystės ţurnaluose, rajoninėje spaudoje, radijo laidose,
interneto svetainėse. Lietuvoje nėra specialiai privačių miškų savininkų konsultavimui skirtų
institucijų ir vien tik konsultanto funkcijas vykdančių tokių institucijų darbuotojų. Privačių miškų
savininkų nemokamo konsultavimo funkcijas vietiniame ir regioniniame lygmenyse vykdo apie 500
valstybinių miškų pareigūnų, iš jų maţdaug 100 asmenų regionų aplinkos apsaugos
departamentuose ir jų rajonų agentūrose, likusieji – miškų urėdijose ir jų girininkijose. Tačiau
visiems šiems pareigūnams savininkų konsultavimas yra nepagrindinė funkcija, atitinkamai tam
skiriamas menkas dėmesys. Pvz., regionų aplinkos apsaugos departamentuose ir jų rajonų
agentūrose per metus pakonsultuojama apie 45 tūkstančiai miško savininkų, o visose miškų
urėdijose per metus pakonsultuojama apie 12-13 tūkstančių miško savininkų, vienai konsultacijai
vidutiniškai skiriant apie pusę valandos laiko. Tokiu būdu bendra miško savininkų konsultacijų
apimtis miškų urėdijose per metus teoriškai atitinka tik maţdaug 4 darbuotojų nuolatinio darbo
apimtis. Tai rodo, kad miškų urėdijų, turinčių plačiausią su miškais susijusių vietinių padalinių
tinklą Lietuvoje, potencialas vykdant miško savininkų konsultavimo funkciją panaudojamas
nepakankamai.
56. Siekiant sudaryti pagrindą vieningai miško savininkų švietimo, mokymo ir konsultavimo
sistemai, uţtikrinančiai darnaus miškų ūkio principais pagrįsto privačių miškų sektoriaus plėtrą bei
padedančiai miškų savininkams įgyvendinti jų miškų tvarkymo ir naudojimo tikslus, atitinkančius
nacionalinės miško politikos nuostatas, 2003 m. aplinkos ministro įsakymu patvirtinta Privačių
miškų savininkų švietimo, mokymo ir konsultavimo perspektyvinė programa. Programoje
patvirtintos miško savininkų švietimo, mokymo ir konsultavimo kryptys, metodai, institucijos,
nurodant jų funkcijas, mokymo ir konsultavimo specialistų parengimas, mokymo bazės,
demonstracinių objektų parengimas, miško savininkų mokymo programų reikalavimai. Šios
perspektyvinės programos veiksmų ir priemonių planas yra patvirtintas 2010-2011 metams. Šiame
plane numatytos priemonės įgyvendinamos.
57. Miškų mokslas ir mokymas Lietuvoje turi gilias tradicijas ir šiuo metu iš esmės
koncentruotas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filiale Miškų institute, Lietuvos ţemės
ūkio universiteto Miškų ir ekologijos fakultete bei Kauno miškų ir aplinkos inţinerijos kolegijoje.
Be tiesioginio miškų mokslų finansavimo iš valstybės biudţeto, papildomai iš specialiosios
Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos kasmet skiriamos lėšos taikomojo pobūdţio
uţsakomiesiems mokslo darbams atlikti. Tačiau pastaruoju metu sumaţėjęs, nestabilus mokslinių
tyrimų finansavimas ir silpnas ryšys tarp mokslo įstaigų ir miškų ūkio subjektų (miškų urėdijų ir
kt.) sumaţino mokslo vaidmenį praktiniam miškininkavimui ir miškų ūkio politikos formavimui,
dėl ko maţėja ir miškų ūkio inovacijų plėtros galimybės. Moksliniu lygmeniu nepakankamai
sprendţiami ekologinės miškininkystės galimybių ir perspektyvų, miško ekosistemų adaptyvumo
klimato kaitai, ekonominio miškų ūkio įmonių veiklos reguliavimo ir valstybinio miškų ūkio
efektyvumo didinimo ir kiti aktualūs klausimai.
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58. Šiuo metu miškų ūkyje dirba pakankamas skaičius kvalifikuotų miškų ūkio specialistų,
reikalingų miškų ūkio sektoriaus plėtros tikslams ir priemonėms įgyvendinti. Nors miškų ūkio
specialistų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, poreikis maţėja, bet aukštosiose mokyklose pastebima
tendencija ruošti vis daugiau specialistų su aukštuoju universitetiniu ir neuniversitetiniu
išsilavinimu. Priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarka neskatina gabių studentų pasirinkti
miškininkystės studijų, o aukštųjų mokyklų finansavimo tvarka verčia maţinti reikalavimus
studentams. Tuo tarpu kai kurių kvalifikuotų specialistų, turinčių profesinį techninį išsilavinimą
(pvz., medkirčių ir medveţių operatoriai), darbo rinkoje trūksta.
59. 2009 m. miškų urėdijose dirbo 2060 miškininkystės specialistų (2008 m. – 2236).
Biudţetinėse įstaigose, susijusiose su miškais ir miškų ūkiu, mokslo bei mokymo institucijose dirba
virš 300 miškininkystės specialistų. Panašus skaičius miškininkų specialistų gali būti reikalingas
privačių miškų sektoriui. Atsiţvelgiant į specialistų vidutinę darbo trukmę ir įvertinant tai, kad dalis
specialistų dirba ne pagal išsilavinimą, metinis miškininkystės absolventų su aukštuoju
universitetiniu ir neuniversitetiniu išsilavinimu skaičius neturėtų būti didesnis nei 100.
60. Apibendrinant aukščiau pateiktą miškų ūkio sektoriaus būklės analizę išskirtinos šios
miškų ūkio sektoriaus stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės (SSGG):
60.1. Stiprybės:
60.1.1. Lietuvos miškų ūkio politika formuojama atsakomybės uţ nepertraukiamą ir
subalansuotą miško išteklių naudojimą, atitikimo nacionalinei teisinei sistemai ir tarptautiniam
susitarimams, miškų nuosavybės formų įvairovės, miškų ūkio kompleksiškumo bei miškų ūkio
tradicijų tęstinumo principais.
60.1.2. Didėjantys miškų plotai ir juose sukauptos medienos kiekiai formuoja šalies gamtinį
karkasą, sudaro tinkamas sąlygas subalansuotoms visuomenės reikmėms tenkinti ir miškų ūkio
veiklai plėtoti bei neigiamos klimato kaitos įtakai maţinti.
60.1.3. Pakankamas saugomų teritorijų, apsauginių ir rekreacinės paskirties miško plotų
kiekis sudaro sąlygas kraštovaizdţio, biologinės įvairovės, teritorijos ekologinio stabilumo
išsaugojimui.
60.1.4. Miškuose vyraujantys vertingų medţių rūšių medynai ir didėjantys brandţių medynų
plotai leidţia patenkinti šalies poreikius medienai.
60.1.5. Tausojantis medienos naudojimas, iškirstų miškų atkūrimas, gerai organizuota
priešgaisrinė ir sanitarinė miško apsauga uţtikrina miškų tvarumo išsaugojimą ir stabilų aprūpinimą
mediena ateityje.
60.1.6. Miškų ūkis yra stabili, pelninga ir iš valstybės biudţeto nesubsidijuojama Lietuvos
ūkio šaka.
60.1.7. Miškų urėdijų investicijoms į miškus skiriamos lėšos yra pakankamos kokybiškiems
miškams auginti ir išsaugoti.
60.1.8. Privatūs miškai teikia tiesioginę naudą kaip turtas ar papildomos pajamos maţdaug
penktadaliui Lietuvos gyventojų.
60.1.9. Pakankamas aukštos kvalifikacijos miškininkystės specialistų kiekis leidţia
efektyviai organizuoti visų miškų ūkio plėtros priemonių įgyvendinimą laikantis darnaus
miškininkavimo principų.
60.1.10. Aukštas miškų mokslo institucijų potencialas sudaro prielaidas miškų ūkio
problemų ir plėtros klausimų sprendimui fundamentaliųjų ir taikomųjų mokslinių tyrimų pagrindu.
60.2. Silpnybės:
60.2.1. Dėl neuţbaigiamos ţemės reformos 10,4 proc. miškų, skirtų nuosavybės teisių
atkūrimui, jau daugiau kaip 15 metų yra efektyviai nenaudojami ūkinėje-komercinėje veikloje.
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60.2.2. Laisvos valstybinės ţemės perdavimo miškų urėdijoms miškams įveisti sumaţėjimas
ir teisiniai apribojimai apţeldinti didesnio našumo ţemes stabdo miškingumo didinimą ir tam
skirtos Europos Sąjungos finansinės paramos panaudojimą.
60.2.3. Nesukurtas georeferencinis miškų masyvų pagrindas.
60.2.4. Miškų ūkio sektoriaus ekonominė veikla menkai diversifikuota ir stipriai priklausanti
nuo vieno produkto – apvaliosios medienos – rinkos kainų.
60.2.5. Bendrosios miškų ūkio reikmės visuose šalies miškuose finansuojamos iš esmės vien
tik miškų urėdijų lėšomis.
60.2.6. Smulkios privačių miškų valdos ir silpna miško savininkų kooperacija bendrai ūkinei
veiklai stabdo privataus miškų ūkio plėtrą.
60.2.7. Tarp atskirų institucijų išskaidytos miško savininkų švietimo, mokymo ir
konsultavimo funkcijos atliekamos nepakankamai efektyviai ir racionaliai.
60.2.8. Nestabilus sumaţėjęs miškininkystės krypties mokslinių tyrimų finansavimas,
menkas mokslo vaidmuo, įgyvendinant miškų ūkio politiką, silpnas ryšys tarp mokslo įstaigų ir
miškų ūkio įmonių.
60.3. Galimybės:
60.3.1. Padidinti Lietuvos miškingumą, miškų produktyvumą ir miškų ūkio veiklos
efektyvumą bei pagerinti miško ekologinių ir socialinių funkcijų įgyvendinimą panaudojant
Europos Sąjungos finansinę paramą miškų ūkiui.
60.3.2. Padidinti miškų ūkio sektoriaus veiklos efektyvumą, vystant ir plačiau taikant
informacines technologijas ir kitas inovacijas, optimizuojant miškų ūkio valdymą, taip pat sukūrus
ir įdiegus kompensavimo uţ nekomercinius miškų ūkio produktus ir paslaugas mechanizmus.
60.3.3. Pagerinti visuomenės informavimą ir suaktyvinti jos dalyvavimą miškų ūkio
klausimų sprendime efektyviau panaudojant informacines technologijas.
60.3.4. Padidinti medienos panaudojimo biokurui apimtis, tam efektyviau naudojant smulkią
nelikvidinę medieną ir miško kirtimo atliekas.
60.3.5. Padidinti miško sodmenų konkurencingumą šalies rinkoje ir jų genetinę-selekcinę
vertę, optimizuojant valstybinių miško medelynų plotą, įdiegiant naujas miško sodmenų auginimo
technologijas, sustiprinant miško dauginamosios medţiagos kilmės ir kokybės kontrolę.
60.3.6. Padidinti miškų priešgaisrinės apsaugos efektyvumą, pilnai įdiegus automatinę
miško gaisrų aptikimo sistemą.
60.3.7. Pagerinti privačių miškų ir jų infrastruktūros būklę finansiškai skatinant miško
savininkus vykdyti tiesioginės finansinės naudos neteikiančias miško ūkines priemones.
60.4. Grėsmės:
60.4.1. Nuolat pasikartojančios ir vis didėjančios, susijusios su klimato kaita, stichinės
nelaimės ir ligų sukėlėjų bei kenkėjų invazijos miškuose kelia grėsmę miškų potencialo
išsaugojimui.
60.4.2. Didėjantys gamtosauginiai apribojimai blogina ekonomines miškų ūkio veiklos
sąlygas ir sunkina geros miškų sanitarinės būklės palaikymo galimybes.
60.4.3. Nepakankamos miško ugdymo kirtimų apimtys sąlygoja kietųjų lapuočių bei
spygliuočių medynų plotų santykinį maţėjimą ir medynų kokybės blogėjimą.
60.4.4. Nepakankamos perbrendusių medynų kirtimų apimtys lyginant su ką tik brandą
pasiekusių medynų kirtimais sudaro sąlygas miško auginimo kaštų didėjimui ir kelia grėsmę
medynų produktyvumui bei efektyviam miško išteklių naudojimui ateityje.
60.4.5. Didėjanti mokestinė našta valstybinių miškų sektoriuje maţina miškų urėdijų
konkurencingumą ir galimybes skirti adekvatų dėmesį investicijoms į miškus
60.4.6. Į kontrolę ir baudimą, bet ne švietimą orientuota privačių miškų ūkio valstybinio
reguliavimo sistema neskatina miško savininkų sąmoningumo tinkamai tvarkyti savo miškus.
14

60.4.7. Miškininkystės krypties studentų skaičiaus didėjimas, maţėjant aukštųjų mokyklų
absolventų kvalifikacijai ir nepakankamai išvystytas profesinis mokymas ateityje gali turėti
neigiamos įtakos šalies miškų ūkiui
III. MIŠKŲ IR MIŠKŲ ŪKIO VIZIJA
61. Miškų ūkio sektoriaus būklės analizė leidţia konstatuoti, kad pagrindiniai visuomeniniai
veiksniai, įtakojantys miškų ūkio sektoriaus plėtrą, yra visuomenės ekologiniai, ekonominiai ir
socialiniai poreikiai. Darni miškų ūkio sektoriaus plėtra siekia subalansuoti šiuos visuomenės
poreikius ir yra orientuota į kompleksišką šalies ekonominio augimo, visuomenės gerovės ir
aplinkos apsaugos klausimų sprendimą, ypač akcentuojant miško išteklių išsaugojimo ir gausinimo,
miškų ūkio ekonominio gyvybingumo, klimato kaitos maţinimo, atsinaujinančių energijos šaltinių
poreikio tenkinimo ir kitus ne maţiau svarbius darnios plėtros elementus. Atsiţvelgiant į tai
formuluojama Lietuvos miškų ir miškų ūkio vizija:
62. Lietuvos miškai – sveiki, ekologiškai tvarūs, produktyvūs, optimaliai suskirstyti pagal
naudojimo prioritetus ir nuosavybės formas, atliekantys daugiafunkcinį ekonominį, ekologinį ir
socialinį vaidmenį darnioje visuomenėje;
63. Lietuvos miškų ūkis – moderni, nuolat gausinanti miško išteklius ir racionaliai juos
naudojanti šalies ūkio šaka, turinti išplėtotą infrastruktūrą bei kvalifikuotus darbuotojus, teikianti
darbo vietas ir kurianti aplinką, atitinkančią visuomenės dabarties ir ateities lūkesčius.
IV. MIŠKŲ ŪKIO PLĖTROS STRATEGINIAI TIKSLAI, UŢDAVINIAI
IR JŲ VERTINIMO KRITERIJAI
64. Miškų ir miškų ūkio vizijos įgyvendinimui laikotarpiu iki 2020 metų keliami ţemiau
išvardinti strateginiai tikslai, kurių kiekvienam pasiekti formuluojami uţdaviniai, nurodomi
rezultatų vertinimo kriterijai:
64.1. Tikslas: Išsaugoti ir gausinti Lietuvos miškus ir jų išteklius
Uţdaviniai:
64.1.1. Padidinti šalies miškingumą iki 35 proc. (124 tūkst. ha), įveisiant mišką
nenaudojamose ir ţemės ūkiui netinkamose ţemėse, miškų urėdijoms tam tikslui kasmet perduodant
ne maţiau kaip 1000 ha valstybės nuosavybėje esančių nenaudojamų ţemių, taip pat finansiškai
skatinant įveisti miškus privačioje ir valstybinėje ţemėje.
Vertinimo kriterijus
Miškingumas, proc.
Dabartinė reikšmė
33,2
Siektina reikšmė
35
64.1.2. Padidinti šalies ąţuolynų plotus, numatant jų veisimo skatinimo priemones ir
didinant veisimo, prieţiūros ir apsaugos reikalavimus, vykdant įveistų ąţuolynų stebėseną.
Vertinimo kriterijus
Ąţuolynų dalis nuo bendro miškų ploto, proc.
Dabartinė reikšmė
2
Siektina reikšmė
2,4
64.1.3. Optimizuoti valstybinių miško medelynų skaičių ir bendrą plotą, atsiţvelgiant į
sodmenų poreikį, uţdarant neperspektyvius ir baigiant modernizuoti perspektyvius valstybinius
miško medelynus, didinti valstybiniuose miško medelynuose išauginamų miško sodmenų
konkurencingumą šalies miško dauginamosios medţiagos rinkoje.
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Vertinimo kriterijus
Dabartinė reikšmė
Siektina reikšmė

Valstybinių miško medelynų bendras plotas, ha.
1179
Iki 1000

64.1.4. Įvertinti medelynų reorganizavimo į savarankiškas įmones ar vieną įmonę
galimybes.
64.1.5. Siekti, kad kuo didesnė miškų dalis būtų atkuriama genetiniu-ekologiniu pagrindu
(selekciškai vertinga kokybiška miško dauginamąja medţiaga).
Vertinimo kriterijus
Selekciškai vertinga miško dauginamąja medţiaga atkuriamų
valstybinės reikšmės miškų dalis, proc.
Dabartinė reikšmė
Apie 55
Siektina reikšmė
Ne maţiau kaip 70
64.1.6. Riboti savaiminio miško ţėlimo metodo taikymą atkuriant valstybinės reikšmės
miškus.
Vertinimo kriterijus
Savaiminio miško ţėlimo metodu atkuriamų valstybinės reikšmės
miškų dalis, proc.
Dabartinė reikšmė
Daugiau kaip 40
Siektina reikšmė
Ne daugiau kaip 40
64.1.7. Plėtoti miško selekcinę sėklininkystę ir sėklinę bazę (ypač paprastosios pušies,
karpotojo berţo, paprastosios eglės ir kt.), siekiant miškus atkurti ir įveisti miško dauginamąja
medţiaga, gauta iš antros kartos ir aukštesnės kokybės kategorijos miško sėklinių plantacijų.
Vertinimo kriterijus
Miško dauginamosios medţiagos dalis, gaunama iš antros kartos ir
aukštesnės kokybės kategorijos miško sėklinių plantacijų, proc.
Siektina reikšmė
70
64.1.8. Tobulinti miško sanitarinės apsaugos sistemą, parengiant trūkstamas pagrindinių
miško ligų sukėlėjų ir kenkėjų stebėjimo, apskaitos (gausumo įvertinimo), pakenkimo prognozės ir
masinių ţidinių susidarymo rizikos įvertinimo metodikas, stichinių nelaimių miškuose padarinių
likvidavimo planą, ţalos dėl ligų ir kenkėjų paţeidimų nustatymo ir atlyginimo techninę bazę ir
teisinius pagrindus.
64.1.9. Tobulinti miško priešgaisrinės apsaugos sistemą, uţbaigiant diegti miškų urėdijose
automatinę miško gaisrų aptikimo sistemą, atnaujinant gaisrų gesinimo techniką, parengiant
kompensavimo mechanizmą gesinant privačius miškus miškų urėdijų patirtiems nuostoliams
kompensuoti.
Vertinimo kriterijus
Miškų urėdijų, kuriose įdiegta automatinė miško gaisrų aptikimo
sistema, skaičius
Dabartinė reikšmė
12
Siektina reikšmė
24
64.2. Tikslas: Užtikrinti racionalų Lietuvos miškų išteklių naudojimą ir didinti medynų
produktyvumą
Uţdaviniai:
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64.2.1. Atnaujinti ūkinę-komercinę veiklą visuose ţemės reformai nepanaudotuose
rezervuotuose nuosavybės teisių atkūrimui miškuose, juos parduodant aukcionuose arba priskiriant
valstybinės reikšmės miškams.
Vertinimo kriterijus
Rezervuotų nuosavybės teisių atkūrimui miškų ploto dalis nuo viso
šalies miško ţemės ploto, proc.
Dabartinė reikšmė
10,4
Siektina reikšmė
0
64.2.2. Padidinti miško ugdomųjų kirtimų apimtis tuo pačiu sumaţinant sanitarinių miško
kirtimų apimtis valstybiniuose miškuose ir sudaryti tam prielaidas privačiuose miškuose
Miško ugdomųjų kirtimų
Sanitarinių miško kirtimų
Vertinimo kriterijus
dalis nuo bendro miškų urėdijose iškertamo medienos kiekio, proc.
Dabartinė reikšmė
Apie 12
Apie 18
Siektina reikšmė
Ne maţiau 23
Ne daugiau 12
64.2.3. Sumaţinti perbrendusių eksploatacinių medynų plotus valstybiniuose miškuose.
Vertinimo kriterijus
Perbrendusių eksploatacinių medynų dalis nuo bendro brandţių
medynų ploto, proc.
Siektina reikšmė
10
64.2.4. Medynų formavimą uţbaigti 10 metų iki pagrindinių kirtimų amţiaus, uţtikrinant
brandţių medynų stiebų tūrio padidinimą 5 proc. per 10 metų.
64.2.5. Padidinti medienos ruošos racionalumą, uţtikrinant vidutinę 80 proc. prekinės
medienos išeigą iš išaugintų brandţių medynų valstybiniuose miškuose.
64.2.6. Sudaryti prielaidas nepertraukiamai miškotvarkai įgyvendinti, sukuriant ir įteisinant
miškų georeferencinį pagrindą, sklypinėje miškų inventorizacijoje įtvirtinant miško rodiklių
prieţastinių pokyčių (vykstančius dėl ţinomo poveikio) registravimo principą, sudarant prielaidas
visiems miško savininkams ir valdytojams patiems organizuoti sklypinės miškų inventorizacijos
vykdymo darbus, skatinant jų iniciatyvą plėtoti vidinės miškotvarkos projektą, taip pat skatinant
miško valdytojus ir savininkus teikti aktualius jų miškų inventorizacijos duomenis, sukuriant
išlaidų, reikalingų šiems darbams vykdyti, kompensavimo mechanizmą.
64.2.7. Padidinti medienos panaudojimo biokurui apimtis, tam efektyviau naudojant smulkią
nelikvidinę medieną ir miško kirtimo atliekas.
Vertinimo kriterijus
Kirtimo atliekų panaudojimo biokurui apimtys, tūkst.. m3
Dabartinė reikšmė
70
Siektina reikšmė
200
64.3. Tikslas: Padidinti miškų ūkio ekonominį efektyvumą ir konkurencingumą
visuomenės subalansuotų poreikių tenkinimo kontekste
Uţdaviniai:
64.3.1. Optimizuoti miškų urėdijų skaičių, siekiant jų stambinimo ir veiklos efektyvumo
didinimo, atsiţvelgiant į jų veiklos efektyvumo analizės rezultatus.
Vertinimo kriterijus
Vidutinis miškų urėdijos valdomų valstybinės reikšmės miškų
plotas, tūkst. ha
Dabartinė reikšmė
25,1
17

Siektina reikšmė

Ne maţiau kaip 30

64.3.2. Skatinti komercinių nemedieninių miško produktų ir paslaugų apimčių plėtojimą
valstybinių ir privačių miškų ūkyje, tuo didinant miškų ūkyje sukuriamą pridėtinę vertę ir maţinant
miškų ūkio priklausomumą nuo vieno produkto – apvaliosios medienos – rinkos kainų.
Vertinimo kriterijus
Miškų ūkio nemedieninių produktų ir paslaugų pajamų dalis
bendrose miškų urėdijų pajamose, proc.
Dabartinė reikšmė
9-12
Siektina reikšmė
15-20
64.3.3. Įtraukti į bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimą privačių miškų ūkio ir ne miškų
urėdijų valdomų valstybinių miškų ūkio generuojamas lėšas, tuo padidinant galimybes efektyviau
finansuoti bendrąsias miškų ūkio reikmes visuose šalies miškuose.
Vertinimo kriterijus
Bendrosioms miškų ūkio reikmėms finansuoti naudojamų lėšų
bazės praplėtimas, proc.
Dabartinė reikšmė
0
Siektina reikšmė
20-30
64.3.4. Skatinti miško savininkų kooperaciją bendrai ūkinei veiklai ir miško ţemės
konsolidaciją, tuo siekiant racionalesnių ūkinių vienetų privačiuose miškuose formavimosi ir
privačių miškų ūkio plėtros.
Vertinimo kriterijus
Miško savininkų kooperatyvų tikrųjų narių skaičius
Dabartinė reikšmė
Apie 200
Siektina reikšmė
Apie 2000
64.3.5. Skatinti tiesioginės finansinės naudos neteikiančių miško ūkinių priemonių vykdymą
privačiuose miškuose, tuo siekiant pagerinti šių miškų infrastruktūrą ir formuoti ekonomiškai
vertingesnius medynus.
Vertinimo kriterijus
Metinės jaunuolynų ugdymo apimtys privačiuose miškuose, ha.
Dabartinė reikšmė
Apie 1000
Siektina reikšmė
Apie 2000
64.3.6. 2014-2020 metų programiniame laikotarpyje miškų ūkio priemonėms skirti ne
maţiau kaip 10 proc. visos kaimo plėtrai numatytos Europos Sąjungos paramos, efektyviai
panaudoti šią paramą planuojant priemones ir įsavinant lėšas, tuo išnaudojant papildomas galimybes
investuoti į miškus ir miškų ūkį.
Vertinimo kriterijus
Europos Sąjungos paramos miškų ūkiui dalis nuo visos kaimo
plėtrai skiriamos paramos, proc.
Dabartinė reikšmė (2007-2013)
10
Siektina reikšmė (2014-2020)
10
64.3.7. Skatinti platesnį inovacijų taikymą valstybinių ir privačių miškų ūkyje, tuo sudarant
prielaidas efektyvesniam miškų ūkiui bei darbo našumo augimui.
Vertinimo kriterijus
Medkirtėmis valstybiniuose miškuose iškertamos medienos dalis,
proc.
Dabartinė reikšmė
20
Siektina reikšmė
Ne maţiau kaip 30
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64.3.8. Subalansuoti valstybinių miškų pareigūnų vykdomas miškų ūkio valstybinio
reguliavimo funkcijas, tuo sudarant prielaidas valdymo išlaidų maţinimui ir efektyvesniam veiklos
organizavimui.
Vertinimo kriterijus
Valstybinių miškų pareigūnų skaičius
Dabartinė reikšmė
Apie 2000
Siektina reikšmė
Apie 1600
64.3.9. Sumaţinti administracinių apribojimų ir biurokratinių procedūrų naštą miškų ūkyje,
tuo sudarant prielaidas efektyvesnei ūkinei veiklai miškuose ir tikslingesnei valstybinei miškų ūkio
kontrolei.
Vertinimo kriterijus
Miškų ūkio kontrolės rodiklių sumaţinimas, proc.
Dabartinė reikšmė
100
Siektina reikšmė
50
64.3.10. Sukurti ir įdiegti integruotą miškų ūkinės veiklos informacinę sistemą (IMŪVIS).
Vertinimo kriterijus
Įdiegta integruota miškų ūkinės veiklos informacinė sistema
(IMŪVIS).
64.4. Tikslas: Išsaugoti ir didinti miško ekosistemų tvarumą, jų ekologinį ir socialinį
vaidmenį, atsižvelgiant į klimato kaitos įtaką
Uţdaviniai:
64.4.1. Optimizuoti plynų ir neplynų miško kirtimų santykį, maţinant plynų pagrindinių
miško kirtimų apimtis, remiantis moksliškai pagrįstais pasiūlymais, atsiţvelgiant į miškų funkcinę
paskirtį, augavietes, jų ekologines savybes, visuomenės sampratą.
Vertinimo kriterijus
Plynų kirtimų tūrio dalis nuo visų pagrindinių miško kirtimų
valstybiniuose miškuose, proc.
Dabartinė reikšmė
83
Siektina reikšmė
75
64.4.2. Didinti ekologinį miško ekosistemų potencialą ir kraštovaizdţio stabilumą, skatinant
artimą gamtai miškininkavimą II –III grupių miškuose, atkuriant degraduotų miško ekosistemų
ekologinę vertę, diferencijuojant miško kirtimų amţių priklausomai nuo augaviečių našumo.
64.4.3. Optimizuoti saugomų teritorijų tinklą miškuose, tobulinti miško ūkinių priemonių
vykdymo reglamentavimą.
64.4.4. Vykdyti periodiškai retų ir nykstančių augalijos bei augmenijos rūšių apskaitą,
duomenų bazių atnaujinimą, jų viešinimą.
64.4.5. Indentifikuoti, atrinkti ir išsaugoti vertingą miško genofondą, naudojant
nacionalinius miško genetinius išteklius naujiems miško sėklinės bazės objektams išskirti bei
sukurti.
64.4.6. Vykdyti gamtos paveldo objektų medţių atranką, išnykusių rūšių reintrodukciją,
uţtikrinti jų apsaugą.
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64.4.7. Maţinti cheminių augalų apsaugos priemonių naudojimo miškuose apimtis, jas keisti
biologinėmis ar mechaninėmis.
Vertinimo kriterijus
Cheminių augalų apsaugos priemonių naudojimo miškuose apimtis,
proc.
Dabartinė reikšmė
100
Siektina reikšmė
40
64.4.8. Riboti introdukuotų medţių rūšių, kitų invazinių augalų, genetiškai modifikuotų
organizmų miškuose plitimą.
64.4.9. Diegti kompensavimo mechanizmą, skatinantį miško savininkus ir valdytojus,
vykdyti ūkinę veiklą, skirtą biologinės įvairovės elementams palaikyti ir išsaugoti, remti natūralių
ekosistemų bei gyvybingų populiacijų išsaugojimą.
64.4.10. Siekti išsaugoti maţus miškelius, šaltiniuotas vietas, maţus upelius, pelkutes, miško
laukymes bei kitus biologinei įvairovei puoselėti svarbius miško ekosistemų elementus.
64.4.11. Siekti atkurti nykstančias arba išnykusias ekosistemas.
64.4.12. Skatinti rekreacinių miško funkcijų plėtrą, optimizuojant rekreacinės infrastruktūros
objektų miškuose įrengimą ir tvarkymą, vystant rekreacines paslaugas miškuose, tobulinant
rekreacinės įrangos klasifikavimą, techninių, konstrukcinių, meninių kraštovaizdţio architektūrinių
elementų reikalavimus
Vertinimo kriterijus
Parengtas rekreacinės įrangos klasifikatorius ir įrangos
projektavimo metodika
64.4.13. Tobulinti specialiąsias miško ūkinių kraštovaizdţio tvarkymo priemones
Vertinimo kriterijus
Patobulintos kraštovaizdţio formavimo kirtimų ir ţeldinimo
technologijos
64.4.14. Įsteigti kultūros paveldo objektų miškų pogrupį, uţtikrinant kultūros paveldo
objektų ir jų paminklinės aplinkos išsaugojimą, sudarant sąlygas šių objektų eksponavimui ir
lankymui.
Vertinimo kriterijus
Įsteigtas kultūros paveldo objektų miškų pogrupis
64.5. Tikslas: Užtikrinti miškų mokslo ir mokymo, visuomenės informavimo ir jos
dalyvavimo miškų politikoje gerinimą
Uţdaviniai:
64.5.1. Sudaryti aktualiausių daugiafunkciniam kompleksiniam miškų ūkiui mokslinio
tyrimo temų sąrašą, palaipsniui didinti finansavimą taikomajam mokslui iš specialiosios Bendrųjų
miškų ūkio reikmių finansavimo programos, siauresnių klausimų sprendimui kooperuoti miškų
urėdijų ir pritraukti privačių miškų ūkio įmonių lėšas.
Vertinimo kriterijus
Mokslinių tyrimų finansavimui skiriama specialiosios Bendrųjų
miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų dalis, proc.
Dabartinė reikšmė
1,26
Siektina reikšmė
3
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64.5.2. Periodiškai (kas 3-5 metai) atlikti miškų ūkio specialistų poreikio, pagrįsto
išsilavinimu ir kvalifikacija, darbo rinkoje tyrimus, kuriais vadovaujantis nustatyti rekomendacines
universitetinio, aukštojo neuniversitetinio ir profesinio techninio miškininkystės išsilavinimo
specialistų ruošimo proporcijas.
Vertinimo kriterijus
Kasmet aukštąjį miškininkystės išsilavinimą įgyjančių absolventų
skaičius
Dabartinė reikšmė
112
Siektina reikšmė
Ne daugiau 100
64.5.3. Valstybiniame miškų ūkio sektoriuje (miškų urėdijose) visoms pareigybėms nustatyti
aiškius, išsilavinimu pagrįstus kvalifikacinius reikalavimus.
64.5.4. Periodiškai atlikti visuomenės apklausas ir tyrimus, organizuoti diskusijas
ţiniasklaidoje svarbiausiais miškų ūkio klausimais, jų pagrindu tobulinti miškų ūkio valstybinį
reguliavimą.
64.5.5. Plėtoti informacinių technologijų panaudojimą informuojant visuomenę apie miškų
būklę ir miškų ūkį, taip pat suaktyvinant visuomenės dalyvavimą miškų ūkio politikos klausimų
sprendime.
V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
65. Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus plėtros programa įgyvendinama pagal trejiems
metams sudaromą konkrečių veiksmų ir priemonių planą, apimantį priemones visiems Programos
tikslams ir uţdaviniams, kurių įgyvendinimas numatomas plano galiojimo laikotarpiu. Kiekvienam
veiksmui ar priemonei yra paskiriamas atsakingas vykdytojas, nurodomas įgyvendinimo laikotarpis
ir finansavimo šaltinis. Programos įgyvendinimui sudaromi trys planai: 2012-2014 metams, 20152017 metams ir 2018-2020 metams. Programos veiksmų ir priemonių planus tvirtina aplinkos
ministras.
66. Programos įgyvendinimo veiksmai ir priemonės finansuojamos valstybės biudţeto
specialiosios Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos, miškų urėdijų ir kitų
valstybinių miškų valdytojų, Europos Sąjungos finansinės paramos fondų ir kitomis lėšomis.
67. Programos įgyvendinimą koordinuoja Aplinkos ministerija, stebėseną ir prieţiūrą atlieka
Valstybinė miškų tarnyba.
68. Programos įgyvendinime dalyvauja Aplinkos ministerijai pavaldţios ir kitos su miškais
ir miškų ūkiu susijusios institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos, taip pat privačių miškų
savininkai, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys savo iniciatyva.
69. Visuomenė apie Programos įgyvendinimą informuojama viešai paskelbiant tarpinę
(2015 metais) ir galutinę ataskaitas. Tarpinės ataskaitos pagrindu gali būti perţiūrimi likę
neįgyvendinti tikslai ir uţdaviniai, taip pat jų vertinimo kriterijai bei rengiamos Programos
korekcijos, kurios turi būti viešai svarstomos ir derinamos.
______________________
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