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• Miškų ūkis ir privatūs miškai 
Lietuvoje ir ES 

• Privataus miškų ūkio iššūkiai/ 
problemos 

• Siūlomi sprendimai miškų ūkiui 
plėtoti ir ateities perspektyvos 

 

Pranešimo turinys 



Privataus miškų ūkio iššūkis 
Nr.1. 

Mes turime ... 

PROBLEMĄ! 
 

Kokią? 
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Kame iššūkis? 
• Tobulėjimas, geresnių rezultatų siekimas 

galimas tik turint galimybę eksperimentuoti, 
diegti naujoves, keistis. 

 

• Ar turi Lietuvos (privatus) miškų ūkis 
potencialo keistis, diegti inovacijas? 

 

• INOVACIJA= realizuota IDĖJA 

 

• Idėjų visuma = VIZIJA 



KOKIA yra VIZIJA (privačiam) miškų 
ūkiui Lietuvoje? 

• Aplinkosaugininkų/ekokratų 

• Mokslininkų 

• Miškų žinybos valdininkų/ 

urėdų 

• Pramoninkų 

• Miško savininkų... 

Oficialiai 
patvirtintą 
miškų ūkio 
VIZIJĄ ar 
turime??? 

„Vizijoms, juo labiau visos valstybės mastu, reikia bent trijų komponentų: kad jos 
būtų realios ir apgalvotos, kad jas suvoktų ir joms pritartų kritinė masė 
visuomenės ir, trečia, kad joms įgyvendinti būtų realus planas ir jo darbai būtų 
dirbami.“ / “Veidas“, 2014 lapkritis 



Situacija Laba diena, Susiduriau su kebloka situacija. 

Esu isigijes 0.47 misko Grazutes 

regioniniame parke prie Duksto ezero 

pakrantes. Isigydamas miska zinojau, kad 

jokios statybos ten negalimo, bet to ir 

nenorejau. Tiesiog norejau tureti vieta, kur 

galeciau su palapine kelias dienas 

pastovyklauti, pazvejoti. Kelis metus tai 

sekmingai dariau, taciau pries kelis metus 

ryte pazadino aplinkosaugos inspektoriai, 

kurie mane nubaude bauda uz tai, kad as 

stovyklauju savo paties miske. Neva, 

pagal regioninio Grazutes parko taisykles 

stovyklauti negalima, nesvarbu, kad tai yra 

miskas man priklausantis nuosavybes teise.  

Buciau nepaprastai dekingas, jei galetumete patarti, ar atsakyti i klausimus. 1) 

Kokie butu konkretus zingsniai, kad as galeciau pats savo miske pasistatyti 

palapine ir pernakvoti bei isikurti lauzaviete. 2)... Ar galeciau i ka nors i kur 

kreiptis, kad butu atstatytas privaziavimas prie sklypo, nes dabar to padaryti 

negaliu.  

Buciau labai dekingas uz atsakymus  

Pagarbiai, Antanas 



Europos Sąjungos šalių miškų ūkis 

– Virš 60%  miškų priklauso 
privatiems savininkams (šeimos 

ūkiams; iš kartos į kartą perduodama 
miškų valdymo patirtis) 

 

– 16-18 mln. privačių miškų 
savininkų 

 

– Nedidelės valdos (vidutinė valda 

2-50 ha ) 
 

– Subalansuotas miškų išteklių 
naudojimas 

– balansas tarp ekonominių, socialinių ir 
aplinkosauginių reikalavimų 

– bioįvairovės apsauga 
– tik~60% metinio prieaugio iškertama 

Medienos metinis prieaugis ir kirtimai Europoje 1950–2010



Miškų sektoriaus 
LIETUVOJE 

• Miškai sudaro 7,5 % Lietuvos 
nacionalinio turto vertės 

• Visas miškų sektorius sukuria 
4 % Lietuvos bendrojo vidaus 
produkto 

• Medienos produktų pramonė 
sukuria 10 % Lietuvos 
pramonės pridėtinės vertės 

• Tiekia atsinaujinančius ir 
nuolat augančius medienos 
resursus iš miškų, užimančių 
1/3 visos šalies teritorijos 

• Apima ~244 tūkst. privačių 
miškų savininkų ir 52 tūkst. 
medienos produktų 
pramonėje ir miškininkystėje 
dirbančių darbuotojų 

• Viena iš sparčiausiai augančių 
ir ženklų teigiamą eksporto-
importo balansą turinčių 
Lietuvos ūkio sričių 

dr.A.Gaižutis, Miškų sektoriaus NTP

10 didžiausią pridėtinę vertę sukuriančių LT 

ūkio sektorių



    Miško žemė :2170 tūkst. ha (33,2 % teritorijos) 

 - iš to brandžių medynų 364,5 tūkst. ha 
 

  Bendras sukauptas medienos tūris  
I.  Viso:  490 mln. m3 

II.      - brandžiuose medynuose 124 mln. m3 
  

        Miškų naudojimo režimas:  
I. Rezervatai (26,3 tūkst. ha )              –  1.2 % 

II. Specialios paskirties (264,7 tūkst. ha ) – 12.2 % 

III. Apsauginiai miškai (330,3 tūkst. ha)      – 15.2 % 

IV. Ūkiniai miškai (1 548,5 tūkst. ha)            – 71.4 % 

 

• Bendras leidžiamas iškirsti tūris – 6,5 – 6,7 mln. m³.  

• Miško plotas, tenkantis 1-am gyventojui - 0,67 ha.  

• Medienos tūris, tenkantis 1–am gyventojui– 151 m³. 

Lietuvos miškai 2011.01.01 

Bendro metinio medienos prieaugio (GAI)  balansas pagal  miškų

nuosavybės kategorijas 

Based on data from National forest inventory permanent plots 1998, remeasured in 2003

Mo %,sausuoliai

GAI = ∆ + Mk + Mo

GAI m3/ha per metus

Mk %, iškertamas

∆ %, kaupiamas

Viso Valsty

biniai

Privatūs Rezervuoti 

grąžinimui

53 71 51 17

30 15 32 61

17 14 17 22

8.26 7.46 9.12 8.88

© LITHUANIAN STATE FOREST SURVEY SERVICE` 2006



Šaltinis: Dr.N.Kupstaitis; Aplinkos m-ja, 2008 m. 

Istorinė miškų ūkio nuosavybės raida  Lietuvoje 
(tūkst.ha) 
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Privačių miškų pasiskirstymas pagal valdos dydį 

<1,0 ha 

1,0-3,0 ha 

3,1-5,0 ha 

10,1-20,0 ha 

5,1-10,0 ha 

>20,0 ha 
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Šaltinis: NMI ir AM duomenys, 2011 



LIETUVA: ŽALIAVINĖS MEDIENOS TIEKĖJAI 

6,5-7 mln.m3 pardavimai ~ 550-600 

mln.Lt 

55%

7%

31%

7%

42 valstybinės miškų urėdijos:  

kiekviena jų užima 1-2% žaliavinės 

medienos rinkos dalies 

5 pramoninės 

grupės 

>240 tūkst. 

miško 

savininkų 

Tūkstančiai 

miško rangovų 

~85-90 mln.Lt  

Tūkstančiai 

transporto įmonių 

ir verslininkų, 

geležinkelis 

Source: INFOMEDIS 2004-2008 

LMSA grupės 

Kooperatyvai ir 

įmonės 

http://www.forest.lt/l.php?tmpl_into[0]=index&tmpl_name[0]=m_site_index&tmpl_into[1]=middle&tmpl_name[1]=m_site_middle


 
Lietuvos demografinės perspektyvos –

negatyvios (1) 

Šaltinis:Eurostat 



Lietuvos demografinės perspektyvos –
negatyvios (2)  



PROBLEMOS (I) 

• Privačių miškų ūkis Lietuvoje išlieka 
smulkių valdų (~3,3 ha) didelio 
skaičiaus (~244 tūkst. ), dažniausiai 
individualiai veiklą vykdančių savininkų 
ūkiu.  

• Apie 28 proc. visų privačių miško valdų 
yra valdomos bendrosios nuosavybės 
teise.  

• Kaip svarbiausią ūkininkavimo tikslą 
didžioji dalis miško savininkų išskiria 
apsirūpinimą kuru (malkomis) ar kita 
mediena savo reikmėms.  

 



PROBLEMOS (II) 

• Smulkiųjų valdų miškas yra 
nepagrindinis pajamų šaltinis jų 
savininkams (todėl dažnai miško savininkai 
yra nepakankamai motyvuoti vykdyti 
pačius medienos ruošos darbus ir tiekti 
medieną rinkai, o ypač nelinkę investuoti į 
mažo pelningumo ir didesnės finansinių 
nuostolių rizikos veiklas).  

• Tokia situacija privačiuose miškuose iš 
esmės nėra palanki privataus miškų ūkio 
plėtrai, todėl reikalingos papildomos 
skatinimo priemonės, kurios leistų 
padidinti privačių miškų ūkio 
ekonominį efektyvumą ir 
konkurencingumą. 

 



IŠVADA:  

• (Privataus) miškų ūkio plėtojimas- ne politiniais 

lozungais ir proginėmis deklaracijomis 

įgyvendinamas procesas. Sovietinės 

santvarkos laikai praėjo negrįžtamai.  

• Kad užtikrinti tvarų miškų ūkio vystymąsi būtina 

apčiuopiama ekonominė nauda, sektini jau 

veikiantys pavyzdžiai ir akivaizdžiai palankus 

teisinis veiklos reglamentavimas, skatinant 

inovacijas. 



PERSPEKTYVOS: 
 

Vystyti  
STRATEGINĮ BENDRADARBIAVIMĄ 
ir 
ORGANIZACINIUS RYŠIUS  
su šalies bei tarptautinėmis organizacijomis 
aktyviai dalyvaujant jų veikloje ir atstovaujant 
Lietuvos miško savininkų interesus 

 
 

SĖKMEI UŽTIKRINTI 

BŪTINA: 

• PROFESIONALŪS ir KOMPETETINGI 
SPECIALISTAI  

• SOLIDARUMAS, VIENINGA POZICIJA 

• FINANSINĖS LĖŠOS 

• BENDRADARBIAVIMAS SU VALDŽIOS 
INSTITUCIJOMIS, PROFESIONALUS IR 
ATSAKINGAS DARBAS 

TIKSLAS: Sukurti vieningais principais veikiantį; koordinuojantį 

savo veiksmus  ir tuo stiprų  privatų miškų ūkį LIETUVOJE 



LMSA strateginiai tikslai 

• Įtakoti privačių miškų savininkų interesus liečiančių 
teisės aktų rengimą, kad būtų atsižvelgta į teisėtus 
miško savininko interesus. 

• Suteikti miško savininkams ūkininkavimo miškuose 
žinių. 

• Sukurti medienos iš privačių miškų pardavimo ir 
paslaugų miškų savininkams teikimo palankiausiomis  
miško savininkams sąlygomis sistemą. 

• Užtikrinti privataus miškų ūkio tvarumą, 
sertifikuojant miškus. 

• Plėtoti privačių miškų savininkų savivaldos 
organizacines struktūras. 

   Lietuvos miško savininkų asociacijos (LMSA) misija: 
    vienyti miško savininkus ir privatų miškų ūkį 
    aptarnaujančias organizacijas į asociaciją, gebančią 
    koordinuoti jų veiklą, atstovauti ir ginti Asociacijos narių 
    teisėtus interesus 

http://www.forest.lt/index.php?1794976043


Ačiū už dėmesį ! 

Išsamiau apie LMSA ir 

privačius miškus: 

www.lietuvosmiskai.lt 


