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Scenarijų planavimas 

Scenarijų planavimas - vienas iš projekto INTEGRAL uždavinių 
 

Dvi tyrimų vietovės (Žemaitija, Suvalkija) 
 
Suinteresuotų asmenų dalyvavimas 
privačių miškų savininkai  
  urėdijų atstovai 

rangovai 

aplinkosaugininkai 

teritorijų planavimo specialistai 

žemėtvarkininkai savivaldos atstovai 

Kokybinės apklausos, seminarai, ekspertų susitikimai 

inspektoriai 

medienos perdirbėjai 

regioninės plėtros specialistai 
miškotvarkininkai GMU specialistai 

Miškų departamento atstovai vietos politikai 
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Stichinės 
nelaimės 

Stichinės 
nelaimės 

Besikaupiantis medynų tūris 

Lėta žemės reforma ir miškų restitucija 

Išvešėjęs normatyvizmas 
Neigiama visuomenės nuomonė 

Ekonominis valstybinio miško ūkio valdymo modelis 
 

Persiorientavimas 
į vietinius miško 

išteklius Perėjimas į rinkos ekonomiką 

„Dabartizmas“ 



Veiksnių sąrašas pagal balsavimo rezultatus 

(Žemaitijos tyrimo vietovė) 

Eil. 
nr. 

Veiksniai 
Balų 
suma 

1 Šalies strategijos ir Nacionaliniai teisės aktai 14 

2 Mokesčiai 14 

3 Europos Sąjungos direktyvos ir kiti teisiniai aktai 11 

4 
Išlaidos miško ruošai, sodinimui ir priežiūrai, 
infrastruktūros kūrimui ir išlaikymui 

10 

5 Pramonės raida regione ir šalyje 9 

6 Infrastruktūros plėtra 9 

7 Subsidijos 9 

8 Miško ir žemės ūkio produktų rinkos 8 

9 
Žemės savininkų ir valdytojų vertybinės normos, 
žinios ir įgūdžiai 

7 

10 Miško ūkiui prieinamos technologijos 7 

11 
Miškų valdymo struktūra ir išskirtinė 
mokomosios urėdijos padėtis 

7 

12 Saugomos teritorijos ir miškų zonavimas 7 

Seminarai tyrimų vietovėse 

Eil. 
nr. 

Veiksniai 
Balų 
suma 

1 Europos Sąjungos direktyvos ir kiti teisiniai aktai 9 

2 Šalies strategijos ir Nacionaliniai teisės aktai 9 

3 Gyventojų gimstamumas, amžius ir migracija 8 

4 Mokesčiai 8 

5 Saugomos teritorijos ir miškų zonavimas 8 

6 Miško ir žemės ūkio produktų rinkos 7 

7 Žemės rinka 6 

8 Subsidijos 6 

9 
Nuosavybės struktūra (valdos dydis, atstumas iki 

valdos, valdymo forma) 
5 

10 Ekonominė savininko ar valdytojo situacija 5 

11 Teritorinis planavimas ir žemėtvarka 5 

Veiksnių sąrašas pagal balsavimo rezultatus 

(Suvalkijos tyrimo vietovė) 
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Gyventojų 
mažėjimas 

Griežtėjančios 
aplinkosaugos 

politika 

Parama 
gamtosaugai 

miške 
 Augimas 

 Nuosaikėjant
i visuomenės 

nuomonė 

Nuosaiki 

žemės ūkio 

plėtra 

 

 Miško valdos 
stambėja 

 Biurokratinis 
modelis 

Stabilus 
gyventojų 
skaičius 

 Į ekonomiką 
orientuota 
intensyvios 

miškininkystės 
politika 

Intensyvios 
miškininkystės 

skatinimas 

Prioritetas 
biokurui 

 

 Ženkliai 
radikalėjanti 
visuomenės 
nuomonė 

 Intensyvi 
žemės ūkio 

plėtra 

 Intensyvus 
miško valdų 
stambėjimas 

Naujasis viešasis 
administravimas 

be teritorinio 
restruktūrizavimo 

  
Politika be 
radikalių 
pokyčių 

Minimalus 
finansinis 

reguliavimas 

Apvaliosios 
medienos 
paklausos 
mažėjimas 

    
Miško valdos 

išlieka smulkios 
 Naujasis viešasis 
administravimas 

  *ŽŪP – žemės ūkio paskirties 
Prioritetas 
įveisimui 

Didžiausią įtaką per ateinančius 30 metų darysiantys veiksniai ir jų 
galimi pasireiškimai  

Žemaitijos tyrimų vietovė  



GALIMŲ PASIREIŠKIMŲ 
SUDERINAMUMAS 
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Scenarijus 

Sprendimų paramos sistema  

PARMENIDES EIDOS 

Sprendimų paramos sistema 

Beveik 70 tūkst. 
scenarijų 
Suvalkijos t.v. 



Žalioji Lietuva 

Stipri miško 

produktų 

rinka 

Silpna 

miško 

produktų 

rinka 

Liberalus 

reguliavimas 

Griežtas reguliavimas 

Klestinti 
medienos 
pramonė 

Reformos ir 
ekonominė 

gerovė 

INTEGRAL  scenarijai 



Reformos ir ekonominė gerovė 

Pagrindiniai bruožai: 
 

Medienos pramonė klesti, didelė medienos paklausa ir aukštos 
kainos 
 
Aplinkosauginiai reikalavimai miškuose švelnėja 
 
Priemonės, skatinančios ekonominę plėtrą ir vietos ūkio 
konkurencingumą 
 
Miško naudojimo intensyvumas didėja 
 
Ekonominė parama nuostolingiems miškininkavimo darbams 
(pvz., jaunuolynams ugdyti) 

Klestinčios ekonomikos ir reformų scenarijus  



Žalioji Lietuva 

Pagrindiniai bruožai: 
 
Visuomenės nuomonė radikaliai „žalia“, vyrauja gamtos 
saugojimo nuotaikos 
 
Ženkliai didėja saugomų teritorijų plotas, griežtėja veiklos 
jose apribojimai 
 
Ekonominė parama aplinkosauginei veiklai miškuose 
 
Medienos rinka traukiasi, darbų apimtys mažėja 
 
Dėl augančio poreikio ekologiškam kurui, paklausiausiu 
miško produktu tampa mediena biokurui 

Gamtą tausojantis scenarijus 



Klestinti medienos pramonė 
Griežtesnis miško funkcijų atskyrimas 

Pagrindiniai bruožai: 
 
Medienos pramonė klesti, didelė medienos paklausa ir kainos 
 
Naudojimas ūkiniuose miškuose intensyvėja 
 
Visuomenės nuomonė radikaliai „žalia“, vyrauja gamtos 
saugojimo nuotaikos 
 
Miškai tvarkomi dvejopai  
- ekstensyviai, plėtojama rekreacija, gausinama bioįvairovė, 

kaupiama anglis 
- intensyviai, siekiama gauti didelius medienos kiekius 



Atgalinė prognozė 

(Galimų) politikos instrumentų parinkimas  



Siūlomos priemonės kraštovaizdžio valdymo problemoms spręsti 

Seminarai 
problemoms 

viešinti 

Telšių urėdijos 
miškų perzonavimo 

alternatyvos, 
parodant įtaką 

ekonominei 
gamtinei ir kitoms 
miško funkcijoms 

Mokslinis 
pagrindimas 

Miškų grupių 
išskyrimo naujų 

principų 
suformulavimas 

Intensyvaus 
miškininkavimo 

modelių 
parengimas 

Ekstensyvaus 
miškininkavimo 

modelių 
parengimas 

Kompensacinių 
mechanizmų 
sutvarkymas 

2013 ateitis 

Žemaitija 

INTEGRAL 
identifikuotų 

problemų 
aprašo 

parengimas 



Tikslinis 
 ir sistemingas  

švietimas 
-  visuomenės  
- miškininkų  
- politikų  

Lankstesnė miškotvarka ir adaptyvesnis miškininkavimas 

Mokslo 
projekto 

įgyvendinimas 

Intensyvus 
perbrendusių 

medynų 
iškirtimas 

Lanksti kirtimo 
normos 

apskaičiavimo 
metodika  

Miškotvarkos 
projektų 

viešas 
svarstymas 

Teisės aktų 
keitimas ir 
miškininkų 
tiesioginis 

dalyvavimas  
teisėkūros 

procese 

2013 ateitis 

Kirtimų 
amžiaus kai 

kurioms 
medžių rūšims 

mažinimas 

Kirtimo 
taisyklių 

reikalavimų 
švelninimas 

Biržių ploto 
reikalavimų 
švelninimas 

Biržių ilgio ir 
pločio 

apribojimų 
švelninimas 

Plantacinių 
miškų 

įteisinimas 
miško žemėse Mokslinės – metodinės bazės 

tobulinimas 

Tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo skatinimas  

Atkurti daugiau 
lapuočių, mažinant 

tankumą 

Suvalkija 



bendradarbiavimas? 

Sprendimų 
priėmimas 

Mokslas Visuomenė 
projektas 

 INTEGRAL  

Seminarai, mokymai, konsultavimas 
Apklausos, analizė 

Strategijų kūrimas 

Marius Kavaliauskas, Miškotvarkos ir medienotyros institutas  



Nuoširdžiai dėkojame 
 už bendradarbiavimą! 


