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TVARKI 
MIŠKININKYSTĖ 

Ekologinė 
vertė 

Socialinė 
vertė 

Ekonominė 
vertė 

Tvari miškininkystė 
– ekologinės, 
ekonominės ir 
socialinės vertės 
balansas 
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Vakar Šiandien Rytoj 

Tvarios miškininkystės samprata Lietuvoje nuolat kinta 
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Lietuvos valstybinių miškų sektoriaus reforma keičia veiklos mastą 

2018 m. 83 
4 mln. Eur 
26 000 ha 

3 500+ 
160+ mln. Eur 
1 089 000 ha 

vid. darbuotojų skaičius 

vid. metinės veiklos pajamos 

vid. valdomų miškų plotas 

darbuotojų skaičius 

metinės veiklos pajamos 

valdomų miškų plotas 

VĮ Valstybinių miškų urėdija 42 VĮ miškų urėdijos  
(nuo 2018 01 regioniniai padaliniai) 

2019 m. 

26 regioniniai padaliniai (nuo 2019 01) 42 regioniniai padaliniai (nuo 2018 01 08) 
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Reformos tikslas – iš esmės pagerinti 
valstybinių miškų valdymo kokybę  

1. Centralizuotas miško išteklių naudojimas ir valdymas 

2. Masto ekonomija 

3. Efektyvesni procesai 

4. Atvirumas pažangai, greitesnis reagavimas į 
besikeičiančią aplinką 

5. Pasitikėjimu ir pagarba grįsta organizacija 

6. Auganti ekonominė grąža valstybei 
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Kad Lietuvoje visada oštų miškas. Kad miške visiems būtų gera 

DARBUOTOJAI III 
Būti stabiliu ir patikimu darbdaviu visuose Lietuvos 
regionuose. 

GAMTA I 
Aktyviai prisidėti prie Lietuvos miškingumo didinimo, 
biologinės įvairovės ir miško ekosistemų išsaugojimo bei 
klimato kaitos švelninimo. 

Vizija – atsakinga 
gamtai ir žmogui 
įmonė, kurianti 

didžiausią ekologinę, 
ekonominę ir socialinę 

naudą visuomenei, 
gerosios praktikos 

pavyzdys ir įkvėpimo 
šaltinis. 

Vizija 

VISUOMENĖ II 
Atsakingai valdyti patikėtą valstybės turtą – Lietuvos miškus, 
puoselėti jį ateities kartoms, užtikrinti prieinamumą ir vertę 
visuomenei. 

Misija 
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Mūsų vertybės – dėmesys, gamta, meilė, žmogus 

SKAIDRUMAS I 
• Nulinė tolerancija korupcijai 
• Sąžiningas ir etiškas elgesys 

ATVIRUMAS II 
• Atvira ir suprantama veikla 
• Atvirumas pasauliui ir pokyčiams 

MEILĖ GAMTAI V • Kiekviename žingsnyje, kas dieną 

DĖMESYS ŽMOGUI 
• Tarpusavio pasitikėjimas ir pagarba kiekvienam žmogui 
• Darbuotojų nuopelnų ir pastangų sąžiningas vertinimas 

IV 

IŠMINTIS 
• Socialinė, ekologinė ir ekonominė pusiausvyra 
• Nuolatinis tobulėjimas ir didesnio meistriškumo siekis 
• Pažangių darbo principų ir technologijų derinimas su vertingomis miškininkystės tradicijomis 

III 
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Svarbiausios VĮ VMU veiklos kryptys 

Skaidri veikla 
Aukštos darbo 

kultūros 
organizacija 

Veiklos 
efektyvumas 

Miško 
ekosistemų 

tvarumas 

Aukšta   
paslaugų kokybė  
ir prieinamumas 
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Tik protingai balansuodami veiklas galime užtikrinti didžiausią 
naudą aplinkai, valstybei ir visuomenei 

TVARUMAS 

Ekologinė 
vertė 

Socialinė 
vertė 

Ekonominė 
vertė 

TVARUMAS 

Ekologinė 
vertė 

Socialinė 
vertė Ekonominė 

vertė 
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Tik protingai balansuodami veiklas galime užtikrinti didžiausią 
naudą aplinkai, valstybei ir visuomenei 

TVARUMAS 

Ekologinė 
vertė 

Socialinė 
vertė 

Ekonominė 
vertė 

40+ mln. € 
VĮ VMU sukuriama ekonominė 
grąža valstybei per metus 
 

TVARUMAS 

Ekologinė 
vertė 

Socialinė vertė Ekonominė vertė 



Ačiū 

www.vivmu.lt 
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