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DĖL ATSAKYMO Į SĄJŪDŽIO „UŽ LIETUVOS MIŠKUS“ REZOLIUCIJAS 

 

Atsakydami į Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ 2018 m. rugpjūčio 20 d. ir 2018 m. rugsėjo 12 

d. rezoliucijas, pažymime, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. rugpjūčio 8 d. priėmė 

nutarimą Nr. 778, kuriuo nutarta patvirtinti metinę valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų 

normą 2019–2023 metams – 11 850 ha plotą, apskaičiuotą pagal plynojo miško kirtimo ekvivalentą, 

ir jame esančiame brandžiame medyne iškirsti iki 3 620 tūkst. kietmetrių medienos. Sprendimas 6 

procentais didinti metinę valstybinių miškų pagrindinių kirtimų normą, palyginti su nustatyta 2014–

2018 metais  

(11 168 ha plotas), buvo priimtas įvertinant siekį racionaliau naudoti valstybei priklausančius miško 

išteklius ir atsižvelgiant į miškų ūkio mokslininkų rekomendacijas dėl tvaraus miško naudojimo 

(aplinkos ministro 2010 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. D1-452 sudarytos Miškų ūkio konsultacinės 

tarybos 2018 m. gegužės 22 d. posėdžio protokole Nr. D4-108 įtvirtintas siūlymas, kuris buvo 

pateiktas Vyriausybei svarstyti kaip lydimasis minėto nutarimo projekto dokumentas). 

Remiantis Aplinkos ministerijos pateikta informacija, pagrindinio miško naudojimo apimtims 

nustatyti buvo panaudoti du informacijos šaltiniai: valstybinės miškų apskaitos 2017 m. sausio 1 d. 

duomenys bei nacionalinės miškų inventorizacijos (NMI) atrankos metodu 2017 m. duomenys. 

Naudojantis pirmo šaltinio duomenimis buvo išanalizuoti visų pagrindinių medžių rūšių medynų 

pasiskirstymas pagal amžiaus klases bei jų pokyčiai, laukiami artimiausioje ateityje. Naudojimo 

apimtis buvo įvertinta atskirai III–IV ir II miškų grupių miškams. Pagrindinio naudojimo norma 

apskaičiuota plyno kirtimo ekvivalentu, t. y. plotu su vidutiniu brandžių medynų tūriu vertinimo 

momentą. Normai apskaičiuoti buvo panaudoti klasikiniai miškotvarkos metodai, Aleksandro 

Stulginskio universiteto mokslininkų integruoti į OPTINA modelį. Pagrindinis veiksnys, lėmęs 

pagrindinio naudojimo plotą, yra nagrinėjamos medžių rūšies medynų amžiaus klasių struktūra. 

Vidutinis medžių stiebų tūris brandžiuose medynuose nustatytas pagal NMI 2017 duomenis, juos 
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atitinkamai pakoregavus – įvertinus paliekamų kirtavietėse biologinės įvairovės medžių stiebų tūrį 

(paliekama apie 4 proc.), taip pat likvidinės medienos ir stiebų tūrio santykį pagal galiojančius 

normatyvus. 

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje tarpukariu ir po Antrojo pasaulinio karo buvo gerokai 

padidinti miškų plotai ir didžioji dalis šių miškų šiuo metu pasiekia jiems nustatytą kirtimų amžių,  

kad Lietuvos miškingumas ir toliau nuosekliai didėja, yra galimybės didinti valstybinių miškų 

pagrindinių miško kirtimų normą, nepažeidžiant racionalaus miško išteklių naudojimo principo.  

2016 metais bendras medienos tūrio prieaugis valstybiniuose miškuose – 7,6 mln. m³, iš jo 

natūralios išvartos dėl vėjo, vabzdžių, ligų ir kt. – 16,6 proc. (dalis iš natūraliai nugriūvančių medžių 

iškertama). Likusi metinio prieaugio dalis laikoma grynuoju prieaugiu, kurio dalis yra naudojama 

kertant tarpiniais ir pagrindiniais miško kirtimais. Iki 2018 metų valstybiniuose miškuose III–IV 

miškų grupių miškuose kasmet iškertama apie 60 proc. bendrojo medienos prieaugio, arba 71 proc. 

grynojo medienos prieaugio, todėl metinės valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normos 

ekvivalentinio ploto padidinimas ūkiniuose, t. y. medienos gamybai skirtuose, miškuose, 6 

procentais, atsižvelgiant į tarptautinį kontekstą ir prieaugio panaudojimą darnaus miškų ūkio kriterijų 

požiūriu, būtų vertinamas gerai (pripažįstama, kad jei iškertama mažiau kaip 95 proc. grynojo 

prieaugio, tai vertinama gerai, 95–100 proc. – patenkinamai, virš 100 proc. – blogai), taip pat būtų 

laikomasi Miškų įstatymo 14 straipsnio 5 dalyje nustatytos sąlygos – miško kirtimais neviršyti 

metinio medienos prieaugio. 

Kita vertus, pritariame Aplinkos ministerijos pozicijai, kad turi būti ir atitinkamai mažinamas 

medienos išteklių naudojimo intensyvumas gamtiškai vertingose ir jautriose teritorijose. Siekiant 

sumažinti medienos išteklių naudojimo intensyvumą šiose teritorijose, geresnės sąlygos perskirstyti 

miško kirtimus valstybiniuose miškuose atsirado nuo 2018 m. sausio 8 d., vietoj 42 miškų urėdijų 

pradėjus veikti vienai valstybės įmonei – Valstybinių miškų urėdijai. Šiai įmonei atsirado galimybės 

subalansuoti skirtingų gamtinių ir kitų sąlygų lemiamą miškų ūkio veiklos apimtį atskiruose įmonės 

padaliniuose ir centralizuotai planuojant miško kirtimus valstybiniuose miškuose užtikrinti, kad 

mažiau miško kirtimų būtų vykdoma gamtiškai jautriose teritorijose. Pažymėtina, kad Aplinkos 

ministerija 2018 m. balandžio 9 d. rašte dėl valstybės lūkesčių, susijusių su VĮ Valstybinių miškų 

urėdijos veikla, kaip vieną iš jos veiklos prioritetų nurodė skirti didesnį dėmesį gamtiniu požiūriu 

jautrioms teritorijoms, esančioms VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomuose 

miškuose. 

Dėl plynųjų miško kirtimų paminėtina, kad Septynioliktosios Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės programos, kuriai 2016 m. gruodžio 13 d. pritarė Lietuvos Respublikos Seimas,  

91.12 papunktyje numatyta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė tolygiai mažins plynųjų kirtimų 

apimtį ir miškų monokultūrų (vienaamžių ir vienarūšių medynų) plotus, taip pat įgyvendins nuostatą, 
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kad plynieji kirtimai leidžiami tik ūkinės paskirties (IV grupės) miškuose ir vykdomi taip, kad būtų 

padaroma kuo mažesnė žala žmonių gyvenamajai aplinkai, kraštovaizdžiui ir ekosistemoms (miško 

dirvožemiui, hidrologiniam režimui, biologinei įvairovei). Siekiant įgyvendinti šį tikslą, šiuo metu 

jau vyksta diskusijos dėl galimybės papildyti Miškų įstatymą – nustatyti atvejus, kada plynieji miško 

kirtimai nevykdomi III grupės apsauginiuose miškuose (ypač draustinių). Pažymėtina, kad miško 

kirtimo būdas labai dažnai lemia ir miško atkūrimo galimybes, todėl būtina tinkamai išanalizuoti, 

kaip reikalavimas kirsti mišką neplynuoju kirtimu paveiks išretintų medynų stabilumą ir vėlesnes 

pastangas atkurti produktyvius miškus priklausomai nuo augavietės ir tikslinės medžių rūšies. 

Dėl miškų daugiafunkcės naudos visuomenei ir valstybei pažymėtina, kad siekiant šio tikslo 

miškai Lietuvoje yra skirstomi į miškų grupes. Miškų įstatymo 3 straipsnyje numatyta, kad pagal 

ūkininkavimo tikslus, ūkininkavimo režimą ir pagrindinę funkcinę paskirtį miškai skirstomi į grupes: 

I grupė – rezervatiniai miškai, II grupė – specialios paskirties miškai (IIA – ekosistemų apsaugos 

miškai, IIB – rekreaciniai miškai), III grupė – apsauginiai miškai, IV grupė – ūkiniai miškai (IVA – 

normalaus kirtimo amžiaus ūkiniai miškai, B – trumpo kirtimo amžiaus plantaciniai miškai). Šiuo 

skirstymu yra užtikrinama įvairiapusė miškų teikiama nauda visuomenei ir valstybei, kai atskiri 

miškai ne tik sukuria ekonominę naudą valstybei, bet ir tenkina socialinius, rekreacinius bei 

gamtosauginius poreikius. 

Dėl siūlymo įsteigti atskirą Miškų ir saugomų teritorijų ministeriją manome, kad esama 

institucinė sąranga, kai miškų, saugomų teritorijų ir kiti aplinkosauginiai valstybinio reguliavimo 

klausimai sutelkti ir integruotai sprendžiami vienoje ministerijoje, geriausiai atspindi visuomenės 

lūkesčius dėl miškų daugiafunkcės naudos visuomenei ir valstybei.  
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