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Tarpdisciplininiai INTEGRAL tyrimai 

Socialinių-ekologinių 
sistemų modeliavimas 

 

 

Kokybiniai tyrimai 

 

 •  Miško valdytojų ir savininkų 
elgsenos modeliai 

•  Miškininkavimo programos 

•  Miškų išteklių dinamika 

•  Nemedieninių miško produktų ir 
paslaugų vertinimas 

 

 

 

•  Kokybinės apklausos (85 informantai) 

• 18  miško savininkų 

• 12 urėdijų miškininkų 

• 10 miškotvarkininkų 

• 45 kiti informantai 

•  Dokumentinė analizė 

•  Mokslininkų ir praktikų “dirbtuvės” 

 

 

 

 

  Miško naudotojų vertybinė 
orientacija, interesai, požiūriai 

  Savininkų tipai 

  Esminiai veiksniai, lemiantys 
miškininkavimą 

 

 

 

Miško ir visuomenės 
raidos scenarijai 
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Problemų ir iššūkių radome apsčiai… 

1 Pavyzdys: Valstybinio miško ūkio subiurokratinimas 

 

“Įstatymai, taisyklės, negalima sakyti, kad jų sumažėjo. Jų pakankamai daug, jie kartais netgi 
prieštarauja vienas kitam […]. Sisteminė klaida, tose aukštesnėse instancijose vienam reikia vieno, 
kitam kito, susirašinėja tarpusavyje […]. Daug popierių, kuriuos rašom pasirašom, įdedam į dėžę 
ir jų niekam nereikia. Dažnai po darbo sėdim.” Girininkas XX 

 

“Miško kultūrų projektas anksčiau buvo geras, o paskui privėlė visokių nesąmonių, neina 
suskaičiuoti nei prigijimo procentų. […] Knygos ugdomųjų kirtimų, plynų kirtimų, galybė knygų, 
dubliavimo (čia nuleistos is GMU), praktiškai niekam nereikalingos, nei mums nereikia, nei 
niekam kitam, bet vis tiek turim rašyti. […] “Miško skaita”, tokia programa, visiškas 
nesusipratimas. […]. Tokia nesgrebna, išleista daugybė pinigų, o jinai realiai neveikia. Turiu vieną 
žmogų girininkijoje vien tam, kad suvedinėtų kažkokius duomenis nereikalingus, visiška 
nesąmonė. Dabar daug blogiau nei prie sovietmečio, tas popierizmas, dabar rašom ant 15 lapų, 
ką anksčiau ant vieno rašėm. Tikrai nereikalingi popieriai, tik segi į bylą, o į mišką nėra kada 
važiuoti.” Kodėl taip pasidarė? Per daug dirba žmonių, kurie dirba ir dubliuoja savo darbą, po to 
siunčia savo lenteles, to paties prašo tik skiriasi pavardės ir kabinetų numeriai. […] Čia visiškas 
nesusikalbėjimas, ir nesuvokimas realių darbų. […]  GMU etatų niekad nemažėja, o mums 
mažina ir mažina, eigulius, kurie nedaug uždirba.” Girininkas YY 
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Problemų ir iššūkių radome apsčiai… 

2 Pavyzdys: Kirtimo amžiai ūkiniuose miškuose 

Daug trūkumų: 

- Nediferencijuojama pagal augavietę – nesuprantamas neūkiškumas 

- Amžiai kažkada “tiesiog užfiksuoti”, neatsižvelgiama į rinkos dinamiką, 
pramonės poreikius 

- Neatsižvelgiama į išauginimo kaštus, pajamas, atsipirkimo laiką 

- Neatsižvelgiama į privataus miško ūkio specifiką... 

 

 
 

Per 15 metų:  

• Pakartotinos publikacijos moksliniuose ir profesiniuose leidiniuose 

• Jokių racionalių kontraargumentų 

• Jokių pasikeitimų ? ? ? ? ? 

Racionalus sprendimas: Tiksliniai kirtimo skersmenys 
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Problemų ir iššūkių radome apsčiai… 

3 Pavyzdys: Miškų grupės 
“Regioninio parko teritorijoje yra IV gr. miškų, o buferinėje zonoje visi III gr. Buferinėje 
turėtų būti IV gr. Dar ežerų ir upių apsauginės zonos. Niekad nesupratau, kodėl nustatytos. 
Buvo paliekamos tarybiniais metais, kai tręšdavo iš lėktuvo. […] Aš suprantu tik I-ą ir IV-ą 
grupę. Rezervatą turime, džiaugiuosi, kad ten nieko nedaroma. Tos tarpinės, ką aš žinau. Gal 
pelkėje ir gerai II gr. O del III gr. nieko negaliu pasakyti.” Regioninio parko direktorė 

 

“II gr. specifika? Ten nieko negalima. Tos II gr. būna išvis ne į temą. Pavyzdžiui, kraštovaizdžio 
draustinis, dėl kalvotumo. Bet jos gali matytis tik iškirtus mišką. Beprasmis. Arba 
priešerozinis II gr. miškas. O ten pelkė, jokio šlaito. Jokios prasmės II gr. Tiesiog klaida.” 
Miškotvarkininkas 

 

“Mano III ir IV gr., bet kieno II gr. yra (turi tokią nelaimę), nepavydžiu, nėra kompensacijos 
mechanizmo, turi turtą, bet negali jo naudot. Reikia labai apsispręst išskiriant, ne tik kokiam 
gamtosaugininkui sugalvojus – uždedami apribojimai daugeliui savininkų, net be 
kompensacijos. Apribojimus uždeda, net žmogui nežinant - tai yra blogai.” Privataus miško 
savininkas  
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Problemų ir iššūkių radome apsčiai… 

Ar taip atstatomas Konstitucinis teisingumas? Socialinis 
teisingumas? 

 

 

 

P. Švedija LT IV grupė LT III grupė LT II grupė 

GDV
€/ha 

% 
GDV
€/ha 

% 
GDV
€/ha 

% 
GDV
€/ha 

% 

Pušis 5891 100 3147 53 2447 42 629 11 

Eglė 6633 100 5887 89 4768 72 1727 26 

 

Vidutinių rodiklių lietuviško spygliuočių medyno ekonominė 
vertė Švedijoje ir Lietuvoje, II-IV grupėse:  

3 Pavyzdys: Miškų grupės 
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Problemų ir iššūkių radome apsčiai… 

4 pavyzdys: Retų paukščių lizdų apsauga 
“Savininkui pasakai, kad nebus kirtimo, nes lizdas yra. Viskas aišku. 10 
atvejų, kai iškrapstytas lizdas. O kiek nežinau? Būtina normali 
kompensacija.“ Miškotvarkininkas 

 

“Tas perdėtas lizdų saugojimas atsisuka pries pačius paukščius. Jeigu 
miške pamatai, kad yra lizdas, tai savininko pirmas uždavinys tą lizdą  
iškrapštyti (nes nežinai ar tas lizdas saugomo paukščio). Pavyzdžiui 
nusipirkom mišką, ten buvo nesaugomo paukščio lizdas. O iš inspektorių 
net buvo pasakyta, kad ‘kokių velnių palikote, dar atvažiuos tikrint ir bus 
problemų’. Štai prie ko priveda griežti apribojimai, už kuriuos 
nekompensuojama.” Stambus miško savininkas 
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Žiūrint iš esmės 

 Akivaizdus gilus miško ūkio valdymo sistemos konservatizmas, pagrindinis 
dėmesys “sistemos” ir sostų išlaikymui, o ne inovacijoms 
 

 Perdėtas komandavimas iš viršaus blogina urėdijų darbo klimatą, mažina 
darbuotojų motyvaciją, eikvojami žmogiškieji ištekliai, bijoma viešumo 
 

 Privataus miškų ūkio reguliavimas nukopijuotas iš valstybinio, neatsižvelgiama į 
miškininkavimo specifiką, savininkų siekius 

 
 
“[Per 8 metus] teisės aktų praktiškai nesumažėjo, bet pasikeitė jų nuostatų, 
atsirado papildomų išimčių, lengvatų. Tai nėra gerai iš esmės, nes viskas darosi 
sudėtingiau. Būtų daug prasmingiau, jeigu galėtum iš esmės peržiūrėti.”  Miškų 
departamento miškininkas 
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Ką daryti? 

Norint sisteminių pakitimų reikalingi radikalūs pasikeitimai 

 

 Miškų departamentas ir GMU turėtų dirbti išvien “vardan tos Lietuvos” (o ne 
rietis dėl įtakos sferų vardan asmeninių ar žinybinių interesų) 

 

 Tikslinės mokslinių tyrimų programos esminių problemų analizei su 
atitinkamu finansavimu (o ne padriki “užsakomieji darbeliai” apginti vieną ar 
kitą interesą) 

 

 Nacionalinė miškų programa - galimas kompleksinis miško politikos 
instrumentas, užtikrinant: 

• Tarpžinybinę koordinaciją ir sisteminę miško sektoriaus viziją 

• Platų suinteresuotųjų organizacijų dalyvavimą 

• Nuolatinį palaipsninį procesą, siekiant konkrečių tikslų 
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“Learn from yesterday, live for today, hope for 
tomorrow. The important thing is to not stop 
questioning.” – Albert Einstein 

 

“Mokinkimės iš vakardienos, gyvenkime 
šiandiena, tikėkime rytojumi. Svarbiausiasis 
dalykas - nenustoti kelti klausimų.” 

-- Albertas Einšteinas  


