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STRATEGIJOS 2022-2026 SANTRAUKA

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija (toliau – VĮ VMU) sukurta po reorganizavimo, įvykusio 
2018 m. sausio 8 d. Reorganizavimas įvykdytas prijungimo būdu – reorganizuotos valstybės 
įmonės (toliau – VĮ) miškų urėdijos (42 urėdijos) prijungtos prie reorganizavime dalyvaujančio 
VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto. Po reorganizavimo naujai sukurta VĮ VMU perėmė visą 
reorganizuojamų VĮ miškų urėdijų patikėjimo teise valdomą valstybei nuosavybės teise 
priklausantį turtą, taip pat teises ir pareigas.

VĮ VMU veiklos apžvalga

VĮ VMU valdomas miškų plotas sudaro apie 1,1 mln. ha, iš kurių 0,3 mln. ha yra draustinių 
teritorijoje esantys miškai bei kiti saugomi Lietuvos miškų plotai. Likusiuose 0,8 mln. ha miškų 
ploto VĮ VMU vykdo periodinius kirtimus. III – IV grupės miškai, kuriuose vykdomi tarpiniai ir 
pagrindiniai miško kirtimai, sudaro 0,8 mln. ha viso valdomo VĮ VMU miškų ploto.

VĮ VMU veiklą galima skaidyti į tokias grupes: (1) miškotvarka; (2) medienos ruoša ir prekyba; (3) 
miško įveisimas, atkūrimas ir priežiūra; (4) miško dauginamosios medžiagos auginimas; (5) 
miško infrastruktūros priežiūra ir socialinių funkcijų įgyvendinimas; (6) gamtotvarkinė ir 
gamtosauginė veikla; (7) miško apsauga bei (8) kitų veiklų vystymas.

Miškotvarka – miškų ūkio planavimo sistema, apimanti miškų inventorizaciją ir apskaitą, miškų 
būklės, naudojimo ir ūkinės veiklos analizę, miškų ūkio organizavimo ir plėtros projektų rengimą. 
Miškotvarkos darbų tikslas – inventorizuoti valdomus miškus nustatytu tikslumu, nustatyti 
valdomų resursų būklę bei parengti darnų su visuomenės ir savininko reikmėmis, miškų bei 
aplinkosaugos politikos reikalavimais suderintą miško išteklių naudojimo projektą. Šiuo metu 
miško apskaitos periodiškumas VĮ VMU yra 10 m. VMU nuo 2027 m. planuoja vykdyti 
nepertraukiamą miškotvarką, atliekant nepertraukiamą miškų inventorizaciją, įvykdytų ūkinių 
priemonių registraciją ir miško išteklių apskaitą.  Šiems tikslams pasiekti VMU sukūrė vieningas 
įmonės valdomų miškų duomenų bazes, pradėjo registruoti miško išteklių pokyčius po atliktų 
miško ūkinių priemonių, taip pat diegia nepertraukiamos miškų inventorizacijos procesą 
regioniniuose padaliniuose. 

Medienos ruoša ir prekyba – pagrindinis VĮ VMU pajamų šaltinis. VĮ VMU pajamos yra tiesiogiai 
priklausomos nuo kirtimų apimčių, kurias nustato LR Vyriausybė. Šiuo metu patvirtinta kirtimo 
norma 2019-2023 m. Tačiau esant kirtimo normos pakeitimams, tai turėtų tiesioginės įtakos VĮ 
VMU kirtimų apimtims ir pajamoms.

Medienos ruošos darbus valdomuose miškuose VĮ VMU atlieka vidiniais ištekliais (apie 30 proc.) 
bei perkant medienos ruošos paslaugas. Vidiniai medienos ruošos ištekliai leidžia VĮ VMU 
optimaliai šalinti neigiamų gamtinių reiškinių padarinius bei aukštų medienos kainų laikotarpiais 
(medienos ruošos paslaugų teikėjams pirmenybę teikiant medienos ruošos darbams privačiuose 
miškuose dėl dažnai siūlomų aukštesnių įkainių) užtikrinti medienos ruošos darbų vykdymą. 
Vienas esminių iššūkių medienos ruošos srityje – efektyvus naujos technikos panaudojimas, 
turintis įtakos vidiniais ištekliais atliekamų darbų savikainai. 

Pagaminta žaliavinė mediena ir miško kirtimo liekanos parduodamos didmeninėje ir 
mažmeninėje prekyboje. Didmeninė medienos prekyba vykdoma UAB „Baltpool“ 
administruojamoje elektroninėje medienos pardavimo sistemoje uždaro arba atviro aukciono 
būdu, mažmeninė – tiesiogiai regioniniuose padaliniuose. 

Neatsiejama VĮ VMU veiklos ir ūkininkavimo miškuose ciklo dalis – miško įveisimas, atkūrimas, 
apsauga ir tvarkymas, siekiant išsaugoti ir gausinti Lietuvos miškus ir jų išteklius, taip pat 
užtikrinti racionalų Lietuvos miško išteklių naudojimą bei didinti medynų produktyvumą. VĮ VMU 
taiko darnaus ūkininkavimo miškuose principus, atkuria visus iškirstus miško plotus bei įveisia 
naujus. 

Miškininkystės veikloms reikalingi sodmenys yra užauginami VĮ VMU valdomuose medelynuose. 
Šiuo metu Lietuvoje veiklą vykdo 21 VMU miško medelynas ir Raudondvario dekoratyvinių 
sodmenų medelynas.
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Vadovaujantis LR miškų įstatymu, VĮ VMU organizuoja bendros valstybinės priešgaisrinių 
priemonių sistemos įgyvendinimą ir palaikymą visuose šalies miškuose, nepriklausomai nuo jų 
nuosavybės formos. Pagal šią sistemą vykdomas miško gaisrų kilimo vietų stebėjimas, miško 
gaisrų gesinimas bei gaisrų prevencija. VĮ VMU taip pat užtikrina sanitarinę miško apsaugą, 
laukinės gyvūnijos apsaugą, miško apsaugą nuo neteisėtų veiksmų bei įvairių prevencinių 
priemonių įgyvendinimą valdomuose miškuose. VĮ VMU taip pat atsako už miško kelių, 
nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos, priežiūros darbų atlikimą – prižiūri 36 592 km miško 
kelių.

VĮ VMU, vykdydama veiklą Europos žaliojo kurso kontekste, siekia užtikrinti biologinės įvairovės 
gausinimą, prisideda prie Europos žaliojo kurso ir Europos Sąjungos (toliau – ES) miškų 
strategijos iki 2030 metų dokumentuose keliamų uždavinių, susijusių su Europos Bendrijos 
svarbos rūšių ir buveinių būklės atkūrimu, saugomų teritorijų atranka, monitoringu bei ploto 
didinimu. Siekiant užtikrinti tinkamą gamtos vertybių išsaugojimą ūkinės veiklos plotuose 
saugomose teritorijose vertinama  medyno gamtinė vertė, esant poreikiui atliekama poveikio 
aplinkai vertinimo procedūra. Per 2020 m. VMU, vadovaudamasi Lietuvos nacionalinio FSC 
miškų valdymo standarto reikalavimais, atliko reprezentatyvių plotų (teritorijų, skirtų išsaugoti 
arba atkurti gyvybingus ekosistemos pavyzdžius, kurie natūraliai aptinkami toje geografinėje 
vietovėje – tai saugomos teritorijos, kuriose kompleksinė miškų ūkio veikla nėra vykdoma), 
monitoringą ir atranką, kurių plotas 2021 m. sudaro daugiau kaip 10 proc. VMU administruojamų 
valstybinės reikšmės miškų plotų. Iki šiol šios teritorijos sudarė tik kiek daugiau nei 5 proc. VMU 
administruojamų miškų teritorijos.

VĮ VMU generuoja stabilią ekonominę grąžą valstybei. Sudarinėjamos ilgalaikės medienos 
pardavimo sutartys leidžia užtikrinti pastovius pinigų srautus, lemiančius veiklos likvidumą. 

VĮ VMU veiklos sėkmė – įsitraukę, patenkinti darbu darbuotojai, kurie prisideda prie įmonės tikslų 
įgyvendinimo. Todėl kasmet vykdomas darbuotojų įsitraukimo tyrimas, tobulinama motyvacinė 
sistema, keliamos darbuotojų kompetencijos.

VĮ VMU identitetas ir strateginės kryptys 

VĮ VMU, vertindama 2022-2026 m. (toliau – strateginio planavimo periodas) veiklos perspektyvą, 
siekia tapti modernia, profesionalia, ekonomiškai stipria įmone, kurios valdymas grindžiamas 
šiuolaikiniais vadybos metodais ir pažangiomis technologijomis. Veikloje siekiama taikyti 
aukščiausius skaidrumo ir viešumo standartus. Taip pat siekiama didinti įmonės sukuriamą 
vertę – ekonominę grąžą valstybei.

VĮ VMU veiklą, strategines kryptis ir ilgalaikes vertybines nuostatas apibendrina ir įprasmina 
šūkis: Kad Lietuvoje visada oštų miškas. Kad miške visiems būtų gera.

VĮ VMU mato ir įgyvendina savo misiją gamtos, visuomenės ir darbuotojų atžvilgiu:

• Gamta. Prisidedame prie Lietuvos miškingumo didinimo, biologinės įvairovės ir miško 
ekosistemų išsaugojimo bei klimato kaitos švelninimo.

• Visuomenė. Atsakingai valdome patikėtą valstybės turtą – Lietuvos miškus, puoselėjame 
juos ateities kartoms, užtikriname prieinamumą ir kuriamą vertę visuomenei.

• Darbuotojai. Skatiname socialiai atsakingą elgesį, siekiame būti patraukliausiu darbdaviu 
visuose Lietuvos regionuose.

VĮ VMU vizija – atsakinga gamtai ir žmogui įmonė, kurianti didžiausią ekologinę, ekonominę ir 
socialinę naudą visuomenei. Gerosios praktikos pavyzdys ir įkvėpimo šaltinis.

VĮ VMU savo veikloje vadovaujasi 5 pagrindinėmis vertybėmis: skaidrumu, atvirumu, išmintimi, 
dėmesiu žmogui, meile gamtai. 

Toliau pateikiama pagrindinių veiklos krypčių santrauka.

A. Didinti miško ekosistemų tvarumą

VĮ VMU siekia užtikrinti kompleksinę miškų ūkio veiklą ir aplinkosaugą, suteikiant didžiausią 
ekologinę naudą visuomenei ir regionams. Norint, kad miško ištekliai būtų išsaugoti, būtina 
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užtikrinti darnų ir subalansuotą ūkininkavimą juose, užtikrinant, kad Lietuvos miškuose išliktų 
biologinė įvairovė, didėtų medynų našumas, gyvybingumas ir miško potencialas atliktų (dabar ir 
ateityje) svarbias ekologines, ekonomines ir socialines funkcijas vietos, nacionaliniu ir pasauliniu 
lygmeniu bei nedarant žalos kitoms ekosistemoms. Numatomi krypties strateginiai tikslai:

A1. Mažinti klimato kaitos poveikį ir didinti medynų produktyvumą bei atsparumą. VĮ VMU 
siekia prisidėti prie klimato kaitos poveikio švelninimo produktyviai išnaudojant perimtus žemės 
plotus, užtikrinant gamtotvarkos planuose numatytų apimčių vykdymą bei genetiškai vertingų 
sėklų gamybos ir naudojimo (atkuriant / įveisiant mišką) apimtis.
A2. Gerinti biologinės įvairovės būklę VĮ VMU valdomuose miškuose. VĮ VMU siekia 
užtikrinti miško rūšių ir buveinių išsaugojimą, stiprinti biologinę įvairovę bei aktyviai dalyvauti ne 
tik VĮ VMU finansuojamuose strateginės svarbos ir aprėpties gamtosaugos ir gamtotvarkos 
projektuose.

B. Gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą (žaliavinės medienos ir miško kirtimo 
liekanų pirkėjams bei visuomenei)

VĮ VMU siekia užtikrinti patikimą ir kokybišką medienos žaliavos bei jos produkcijos tiekimą bei 
didžiausią socialinę naudą visuomenei, teikiant įvairias paslaugas. Numatomi krypties strateginiai 
tikslai:

B1. Gerinti medienos ruošos ir prekybos procesų kokybę. VĮ VMU siekia įgyvendinti kirtimų 
normą ir užtikrinti nepertraukiamą medienos tiekimą klientams. Šiuo metu medienos ruošos 
darbai regioniniuose padaliniuose (toliau – RP) organizuojami ir vykdomi skirtingai – egzistuoja 
procesų ir kokybės kontrolės skirtumai. VĮ VMU diegia vieningą medienos ruošos ir prekybos 
procesą. Taip pat siekia didinti brandžių medynų plynų kirtimų likvidinės medienos tūrio išeigą 
lyginant su bendru stiebų tūriu.

B2. Užtikrinti stabilias biokuro žaliavos pasiūlos apimtis. VĮ VMU įsipareigoja užtikrinti 
stabilią biokuro žaliavos pasiūlą biokuro gamintojams.

B3. Didinti visuomenei teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę. 

C. Didinti veiklos skaidrumą

VĮ VMU siekia tapti maksimaliai skaidria ir sąžininga įmone. Numatomi krypties strateginiai 
tikslai:

C1. Didinti visuomenės pasitikėjimą VĮ VMU veikla. VĮ VMU siekia didinti visuomenės 
pasitikėjimą VĮ VMU veikla, viešinti objektyvią ir suprantamą informaciją. 

C2. Korupcijos, neetiškos veiklos ir neteisėto turto pasisavinimo netoleravimas VĮ VMU 
veikloje.  Įmonė diegia antikorupcinę vadybos sistemą, siekia stiprinti antikorupcinę aplinką, 
diegdama įvairias korupcijos prevencijos priemones, tobulindama vidaus reglamentavimą šioje 
srityje, didindama darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą.

D. Didinti veiklos efektyvumą

VĮ VMU siekia didinti veiklos efektyvumą, suvienodinti ir skaitmenizuoti veiklos procesus. 
Numatomi krypties strateginiai tikslai:

D1. Suvienodinti ir tobulinti veiklos procesų valdymą. VĮ VMU siekia standartizuoti miškų 
įveisimo, atkūrimo, priežiūros ir kitus miškų ūkio darbus visuose VĮ VMU regioniniuose 
padaliniuose, įdiegti centralizuotai valdomą personalo valdymo sistemą, buhalterinės apskaitos 
valdymo sistemą, turto valdymo sistemą, centralizuoti viešuosius pirkimus, optimizuoti medelynų 
valdymo sistemą bei įdiegti vieningus tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (IFRS).

D2. Didinti valstybės turto valdymo efektyvumą. VĮ VMU siekia įgyvendinti nepertraukiamos 
miškotvarkos principus, didinti miškų ūkio technikos naudojimo efektyvumą ir intensyvumą, 
optimizuoti nekilnojamo turto apimtis, mažinti medelynų skaičių, didinti auginamų sodmenų 
produktyvumą bei efektyvinti Lietuvos miškuose esančių kelių valdymą ir priežiūrą.
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E. Kurti aukštos darbo kultūros organizaciją

VĮ VMU siekia tapti maksimaliai atsakinga ir profesionalia organizacija, kurioje kiekvienas 
darbuotojas yra gerbiamas, vertinamas, jam tinkamai atlyginama už jo darbą. VĮ VMU siekia 
sukurti darbo aplinką, kurioje darbuotojai gali atvirai ir drąsiai dalintis patirtimi bei naujomis 
idėjomis. Numatomi krypties strateginiai tikslai:

E1. Diegti socialiai atsakingos veiklos principus. VĮ VMU siekia tapti maksimaliai socialiai 
atsakinga įmone bei aktyviau bendradarbiauti su mokslo ir mokymo įstaigomis vystant mokslinę 
ir švietėjišką miškų sektoriaus veiklą.

E2. Įdiegti kokybišką ir efektyvų žmogiškųjų išteklių valdymą. VĮ VMU siekia suburti 
kompetentingą ir stabilų darbuotojų kolektyvą, atnaujinti ir įdiegti optimalią darbuotojų veiklos 
vertinimo, motyvavimo ir darbuotojų mokymo sistemą bei skatinti specialistų įsitraukimą į VĮ VMU 
veiklą ir strateginių bei kitų sprendimų priėmimo procesus.
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PAV. 1: VĮ VMU STRATEGIJOS SANTRAUKA

Strateginė kryptis Strateginis tikslas  Rodiklis  
A1. Mažinti klimato kaitos poveikį ir 
didinti medynų produktyvumą bei 
atsparumą  

Įgyvendintų strateginių uždavinių (A 1.1.-A 
1.5.) stebėsenos rodiklių dalis: 
100 % (2022-2026 m.)

A. Didinti miško 
ekosistemų 
tvarumą

A2. Gerinti biologinės įvairovės 
būklę VĮ VMU valdomuose 
miškuose  

Įgyvendintų strateginių uždavinių (A 2.1.-A 
2.5.) stebėsenos rodiklių dalis: 
100% (2022-2026 m.)

B1. Gerinti medienos ruošos ir 
prekybos procesų kokybę  

Pagamintos medienos apyvartumas: 
70 dienų (2022-2026 m.)  

B2.  Užtikrinti stabilias biokuro 
žaliavos pasiūlos apimtis 

Pasiūlyto pardavimui biokuro žaliavos kiekis: 
400 tūkst. m3 (2022-2026 m.)

B. Gerinti teikiamų 
paslaugų kokybę ir 
prieinamumą 
(žaliavinės 
medienos ir kirtimo 
liekanų pirkėjams 
bei visuomenei)

B3. Didinti visuomenei teikiamų 
paslaugų prieinamumą ir kokybę  

Įgyvendintų strateginių uždavinių (B 3.1.-B 
3.2.) stebėsenos rodiklių dalis: 
100% (2022-2026 m.)

C1. Didinti visuomenės pasitikėjimą 
VĮ VMU veikla  

Visuomenės nuomonės vertinimo indeksas: 
6 (2021 m.) → 7 (2025 m.) 

C. Didinti veiklos 
skaidrumą

C2. Korupcijos, neetiškos veiklos ir 
neteisėto turto pasisavinimo 
netoleravimas VĮ VMU veikloje  

Valdymo koordinavimo centro valdysenos 
indekso dalies "Skaidrumas" reikšmė: 
B+ (2022 m.) → A+ (2026 m.)

D1. Suvienodinti ir tobulinti veiklos 
procesų valdymą  

Bendrųjų administracinių sąnaudų 
sumažėjimas: 
15% (2022 m.) → 20% (2026 m.)

D. Didinti veiklos 
efektyvumą

D2. Didinti valstybės turto valdymo 
efektyvumą  

Koreguotas EBITDA  vid. 34,9 % 2022-2026 
m. (vid. 36,8% 2022-2024 m.)

E1. Diegti socialiai atsakingos 
veiklos principus  

Socialinė grąža valstybei  per metus: 
vid. 13,1 mln. Eur (2022-2026 m.)

E. Kurti aukštos darbo 
kultūros 
organizaciją E2. Įdiegti kokybišką ir efektyvų 

žmogiškųjų išteklių valdymą 
Darbuotojų įsitraukimo indeksas: 
+5 p.p. (2022 m.) → +8 p.p. (2026 m.)

1. MIŠKŲ SEKTORIAUS APŽVALGA

Miškai atlieka ekonominę, socialinę ir ekologinę funkciją – jiems tenka svarbus vaidmuo 
švelninant klimato kaitą bei tenkinant aplinkosaugos ir visuomenines reikmes1.

Lietuvos miškų sektoriaus pagrindiniai rodikliai. Miško žemė Lietuvoje užima 33,7 proc. 
žemės ploto. Lietuvos miškingumas yra didesnis už vidutinį ES šalių miškingumą (32,8 proc.), 
Lietuvos miškininkystės produktyvumo rodiklis2 yra aukštas – 5-as Europoje. Remiantis 
miškininkystės produktyvumo rodikliu, kiekvienas hektaras miško ar kitos miškingos žemės 
Lietuvoje sukuria vidutiniškai 362 Eur ekonominę naudą (ES šalių vidurkis – 192 Eur/ ha)3. 
Valstybinės reikšmės miškai sudaro apie pusę visos miško žemės Lietuvoje.

Dabartinė miškų sektoriaus raida. Per pastaruosius 20 metų dėl visuomenės, ekonominių ir 
politinių pokyčių miškų sektorius sparčiai keičiasi: didėja miškų ūkio darbų automatizacija, 
miškininkystės produktyvumas, taip pat auga su miškais siejami poreikiai ir stichinių nelaimių 
grėsmės miškams. Tikėtina, kad dėl klimato kaitos miškus dažniau ir smarkiau niokos audros, 
kenkėjai, ligos, sausros ir gaisrai, todėl reikia daugiau dėmesio skirti miškų gamybinių ir 
apsauginių funkcijų suderinamumui bei miško genetinių išteklių išsaugojimui.

1 Nauja 2030 m. ES miškų strategija, Europos Komisija, 2021 m.
2 Miškininkystės, žaliavinės medienos ir miško kirtimo liekanų prekybos sukuriama ekonominė pridedamoji 
vertė palyginus su miškų, tinkamų medienos tiekimui, plotu.
3 Forest, Forestry and logging, Eurostat, 2018 m.
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Didėja miško biomasės svarba ir poreikis energetikai. Šiuo metu medienos bioenergija yra 
pagrindinis atsinaujinančiosios energijos išteklius, iš kurio gaunama 60 proc. ES suvartojamos 
atsinaujinančiosios energijos.4

Atsižvelgiant į didėjančius ir kartais vienus kitiems prieštaraujančius su miškais susijusius 
poreikius, turės būti siekiama, kad sunaudojamas medienos kiekis toliau neviršytų nustatytų 
tvarumo ribų ir mediena būtų naudojama optimaliai, laikantis pakopinio naudojimo ir žiedinės 
ekonomikos principų. Taip naudojama mediena gali, kiek tai įmanoma, patenkinti poreikį 
iškastines medžiagas pakeisti ilgaamžiais medienos produktais, kurie yra vertingiausi anglies 
saugojimo ir žiedinės ekonomikos atžvilgiu5. 

Darnus ūkininkavimas miškuose. Norint, kad miško ištekliai būtų išsaugoti, būtina užtikrinti 
darnų ūkininkavimą miškuose. Darnus ūkininkavimas miškuose – tai miškų ir miškų žemės 
naudojimas taip ir tiek, kad išliktų jų biologinė įvairovė, našumas, atsikūrimo pajėgumas, 
gyvybingumas ir jų potencialas atlikti (dabar ir ateityje) svarbias ekologines, ekonomines ir 
socialines funkcijas vietos, nacionaliniu ir pasauliniu lygmeniu bei nedarant žalos kitoms 
ekosistemoms6. Darnaus ūkininkavimo miškuose principų diegimas tampa kiekvieno sąmoningo 
miško valdytojo prioritetu, siekiant ilgalaikės visapusės naudos.

Nauja ES miškų strategija7. Organizuojant ir vykdant miškų sektoriaus veiklą, ES šalys 
atsižvelgia ir stengiasi diegti ES miškų strategijos vadovaujamuosius principus.

Naujoji ES miškų strategija rems socialines ir ekonomines miškų funkcijas, siekiant klestinčių 
kaimo vietovių, skatins miškų bioekonomiką užtikrinant vykdomos veiklos tvarumą. Taip pat bus 
apsaugoti, atkurti ir išplėsti ES miškai, siekiant kovoti su klimato kaita, stabdomas biologinės 
įvairovės nykimas ir užtikrintos atsparios ir daugiafunkcės miškų ekosistemos šiais būdais:

• tvarios miškų bioekonomikos skatinimu ilgaamžių medienos produktų gamybai;

• tvaraus medienos išteklių naudojimu bioenergetikai;

• su medienos gamyba nesusijusios miškų bioekonomikos, įskaitant ekoturizmą, skatinimu;

• įgūdžių ugdymu ir žmonių įgalinimu vystyti tvarią miškų bioekonomiką;

• miškų ekonominių, socialinių ir aplinkosauginių funkcijų gerinimu;

• miškingumo didinimu ir tvarių miškų valdymu, siekiant pritaikyti prie klimato kaitos ir 
miškų atsparumo didinimo;

• tvariai tvarkomi miškai atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį užtikrinant darbo vietas kaimo 
vietovėse, gerinant žmonių sveikatą ir kartu reikšmingai prisideda prie aplinkos ir 
biologinės įvairovės puoselėjimo; 

• finansinėmis paskatomis miškų savininkams ir valdytojams, didinantiems ES miškų kiekį 
ir kokybę.

Bioekonomika. Bioekonomika apima tvarią atsinaujinančių biologinių išteklių gamybą ir tų 
išteklių bei atliekų perdirbimą į pridėtinę vertę turinčius produktus: maistą, pašarus, bioproduktus, 
kurių gamyboje naudojamos biologinės kilmės žaliavos, ir bioenergiją7.

Bioekonomika nėra atskiras sektorius, tai tarpdisciplininė sritis, apimanti daug skirtingų žaidėjų 
(ūkininkus, vartotojus, žaliavos bei paslaugų tiekėjus ir kt.).

Vystantis bioekonomikai, didėja biomasės poreikis bei miškų sektoriaus reikšmė, kadangi miškai 
(pagrindinis atsinaujinantis šaltinis) atlieka esminį vaidmenį bioekonomikoje. Šiuo metu ES siekia 
miškus ir miškų sektorių visapusiškai integruoti į bioekonomikos kūrimo procesą, užtikrinti miškų 
apsaugą ir puoselėti miškų tvariai teikiamą naudą.

4 Nauja 2030 m. ES miškų strategija, Europos Komisija, 2021 m.
5 s://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0d918e07-e610-11eb-
a1a501aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
6 Nauja 2030 m. ES miškų strategija, Europos Komisija, 2021 m.
7 Lietuvos bioekonomikos plėtros galimybių studija, Aleksandro Stulginskio Universitetas, 2017 m.
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Bioekonomikos principų diegimas VĮ VMU veikloje įgauna vis didesnę svarbą. Tai reikalauja 
papildomų investicijų į mokslinius tyrimus, inovacijas, specialistų kompetencijų kėlimą ir kitas 
sritis. Skatinant bioekonomiką Lietuvoje, VĮ VMU prisideda prie ekonomikos augimo, naujų darbo 
vietų kūrimo, klimato kaitos švelninimo, priklausomybės nuo neatsinaujinančių išteklių mažinimo 
bei aplinkos tvarumo didinimo9.

ES miškų sektoriaus veiklai taip pat įtaką daro 2018 m. priimtas Žemės naudojimo, žemės 
naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriaus (toliau – ŽNŽNKMS) reglamentas. Pagrindinis 
reglamento reikalavimas – ŽNŽNKMS susidarančios emisijos negali viršyti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų absorbavimo šiame sektoriuje („no debit“ taisyklė). Įgyvendinant ŽNŽNKMS 
reglamente nurodytus tikslus, bus išlaikoma taisyklė, kad ŽNŽNKMS turi generuoti absorbciją, ne 
emisijas.

Taip pat ES įsigaliojo naujos, šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) emisijų ir 
absorbcijos apskaitos taisyklės8. Prisidedant prie Lietuvos ŠESD absorbcijų / emisijų siekiamo 
balanso, VĮ VMU planuoja didinti ŠESD absorbciją miškų sektoriuje, įveisiant miškų plotus, 
renkantis greitai augančias medžių rūšis, tvarkant pažeistas pelkes, tiekiant bei vykdant kitas 
veiklas.

8 Land use and forestry regulation for 2021-2030, Europos Komisija.
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2. VĮ VMU VEIKLOS APŽVALGA

2.1. VĮ VMU istorija

VĮ Valstybinių miškų urėdija 2019 m. šventė valstybinių miškų administracijos šimtmetį ir savo 
veikla tęsia ilgametes miškininkystės tradicijas.

VĮ VMU sukurta po reorganizavimo, įvykusio 2018 m. sausio 8 d. Reorganizavimas įvykdytas 
prijungimo būdu – reorganizuotos valstybės įmonės (toliau – VĮ) miškų urėdijos (42 urėdijos) 
prijungtos prie reorganizavime dalyvaujančio VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto. Po 
reorganizavimo naujai sukurta VĮ VMU perėmė visą reorganizuojamų VĮ miškų urėdijų patikėjimo 
teise valdomą valstybei priklausantį turtą, teises ir pareigas.

Reorganizavimo tikslas – optimizuojant visų 42 VĮ miškų urėdijų ir VĮ Valstybinio miškotvarkos 
instituto veiklą ir valdymą reikšmingai padidinti valstybinių miškų valdymo efektyvumą ir 
ekonominį potencialą. Po reorganizavimo VĮ miškų urėdijos tapo VĮ VMU regioniniais padaliniais.

VĮ VMU valdomas miškų plotas sudaro  1,1 mln. ha.

VĮ VMU 2021 m. vidutiniškai dirbo apie 2598 darbuotojus (neįskaitant sezoninių darbuotojų)9. 

VĮ VMU visas turtas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, kurį VĮ VMU valdo, 
naudoja bei disponuoja turtą patikėjimo teisėmis. 

Pagrindinis VĮ VMU tikslas po reorganizavimo – įgyvendinti VĮ VMU reorganizaciją bei parengti 
ilgalaikę strategiją, padėsiančią pamatus tolesnei veiklos raidai. VĮ VMU siekia tapti modernia, 
profesionalia, ekonomiškai stipria įmone, kurios valdymas grindžiamas šiuolaikiniais vadybos 
metodais ir pažangiomis technologijomis, taikomi aukščiausi skaidrumo ir viešumo standartai.

2.2. Pagrindiniai VĮ VMU iškelti tikslai

VĮ VMU veikla Lietuvoje yra teisiškai reguliuojama valstybės įstatymais ir taisyklėmis.

Pagrindiniai miškų ūkio veiklą Lietuvos miškuose reglamentuojantys ir tikslus nustatantys teisės 
aktai yra: 

• LR miškų įstatymas;
• Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;
• LR aplinkos ministro įsakymas “Dėl genetinių miško medžių išteklių ir selekcijos 

plėtros priemonių 2021-2023 m. patvirtinimo”;
• Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai;
• Miško sanitarinės apsaugos taisyklės;
• Miško dauginamosios medžiagos nuostatai;
• Miško kirtimų taisyklės;
• Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklės;
• LR Vyriausybės patvirtinta metinė valstybinių miškų pagrindinių kirtimų norma;
• LR aplinkos ministro patvirtinta pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų norma;
• Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo 

liekanomis tvarkos aprašas;
• Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklės;
• Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklės;
• Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašas;
• Kelių įstatymas ir kelių techninis reglamentas;
• Privalomosios miško įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo darbų ir gamtotvarkos 

priemonių miškuose įgyvendinimo normos.

9VĮ VMU duomenys, 2021 m.
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VĮ VMU įgyvendina LR miškų įstatymo 5 straipsnio 5 dalyje jai deleguotas valstybines funkcijas 
valstybinių miškų valdymo srityje:

• Patikėjimo teise valdyti, naudoti valstybinius miškus ir jais disponuoti įstatymo numatyta 
tvarka;

• Vykdyti kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose;
• Įgyvendinti bendrą valstybinę miško priešgaisrinės apsaugos sistemą visų nuosavybės 

formų miškuose;
• Organizuoti ir (ar) įgyvendinti bendrą miškų kelių priežiūrą ir taisymą (remontą) visų 

nuosavybės formų miškuose;
• Diegti pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir miško išteklių 

naudojimo technologijas;
• Atlikti miško medžių selekciją ir vystyti sėklinę miško bazę;
• Organizuoti ir vykdyti prevencinę veiklą, siekiant užtikrinti Miškų įstatymo 17 straipsniu 

įtvirtintų miško apsaugos uždavinių įgyvendinimą.
LR miškų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje yra reglamentuoti VĮ VMU medienos prekybos principai:

• VĮ VMU valstybės nustatyta tvarka didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje parduoda 
žaliavinę medieną, miško kirtimo liekanas ir nenukirstą mišką:

- Didmeninė prekyba valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško 
kirtimo liekanomis vykdoma per Elektroninę medienos pardavimo sistemą 
organizuojant aukcionus ilgalaikėms (nuo trijų iki dešimties metų trukmės), 
pusmetinėms (šešių mėnesių trukmės) ir trumpalaikėms (iki trijų mėnesių trukmės) 
sutartims sudaryti;

- Mažmeninėje prekyboje parduodama iki 7 proc. metinės pagrindinių miško kirtimų 
normos ir miško tarpinio naudojimo apimties. Mažmeninėje prekyboje parduodamas 
nenukirstas miškas ir žaliavinė mediena, prioritetą teikiant malkinės medienos 
pardavimui gyventojams.

Strateginiai miškų ūkio plėtros tikslai ir uždaviniai iki 2020 metų yra nustatyti LR Vyriausybės 
nutarime „Dėl nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 metų programos 
patvirtinimo“10. Valstybinių miškų urėdija vadovaujasi šiais tikslais ir uždaviniais, kol bus 
parengtas naujas Vyriausybės nutarimas ir Nacionalinis miškų susitarimas:

• Išsaugoti ir gausinti Lietuvos miškus ir jų išteklius:

- Didinti Lietuvos miškingumą iki 35 proc.;
- Plėtoti miškų atkūrimą genetiniu-ekologiniu pagrindu;
- Didinti ąžuolynų plotus;
- Užtikrinti tinkamą miško apsaugą nuo ligų, kenkėjų ir gaisrų išplitimo.

• Užtikrinti racionalų Lietuvos miško išteklių naudojimą ir didinti medynų produktyvumą:

- Atnaujinti ūkinę-komercinę veiklą visuose nuosavybės teisėms į žemę atkurti 
rezervuotuose ir nepanaudotuose miškuose;

- Suderinti miško ugdomųjų, sanitarinių ir pagrindinių kirtimų apimtį;
- Padidinti smulkios nelikvidinės medienos ir miško kirtimo atliekų panaudojimo 

biokurui gaminti apimtis;
- Vystyti nepertraukiamą miškotvarką.

• Didinti miškų ūkio ekonominį efektyvumą ir konkurencingumą:

- Skatinti investicijas į miškus ir miškų ūkį, ypač inovacijas;
- Užtikrinti stabilų valstybinių miškų sektoriaus naudojamo ilgalaikio turto 

pelningumą ir taip didinti veiklos efektyvumą;

10 Nutarimas dėl nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programos patvirtinimo, LR 
Vyriausybė, 2012 m., Nr. 569.
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• Išsaugoti ir didinti miško ekosistemų tvarumą:

- Didinti miško ekosistemų ekologinį ir kraštovaizdžio stabilumą;
- Skatinti rekreacinių miškų funkcijų plėtrą, rekreacinės infrastruktūros objektų 

miškuose įrengimą ir tvarkymą;
- Sudaryti prielaidas kultūros paveldo objektų ir jų paminklinės aplinkos 

išsaugojimui miškuose.

Papildomai valstybinių miškų sektoriaus valdymo reorganizacija sieta su lūkesčiais VĮ VMU 
veiklai, kaip įvardijama LR aplinkos ministro įsakyme „Dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų 
lūkesčių, susijusių su valstybės įmone Valstybinių miškų urėdija“11:

• Regioninės politikos įgyvendinimas: (a) priimant sprendimus dėl Įmonės struktūrinių 
pertvarkymų, sistemiškai ir nuosekliai įvertinti regionų specifiką ir poreikius; (b) stengtis 
išsaugoti darbo vietas regionuose ir prisidėti prie socialinės atskirties mažinimo; (c) 
girininkija turi išlikti esminiu Įmonės teritoriniu struktūriniu vienetu, kuris vykdytų 
pagrindinius miškininkystės ir miško apsaugos darbus atitinkamoje teritorijoje.

• Įmonės veiklos procesų standartizavimas, skaitmeninimas ir tobulinimas: 
(a) standartizuoti ir taikyti vieningus miško ūkio darbų ir medienos apskaitos procesus; 
(b) diegti vieningas miško ūkio darbų, personalo valdymo, buhalterinės apskaitos ir kitas 
įmonės valdymo sistemas; (c) įmonės veiklos procesų valdymą skaitmenizuoti diegiant 
pažangias informacines technologijas duomenų ir informacijos valdymui bei kaupimui.

• Tarptautiniai apskaitos standartai: ne vėliau kaip per 2021 m. įdiegti finansinių 
ataskaitų sudarymą pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės apskaitos standartus.

• Miškų ūkio technikos bei turto racionalus panaudojimas: (a) išsamiai įvertinti VĮ VMU 
turimą miškų ūkio techniką ir jos poreikį ilgalaikėje perspektyvoje; (b) pritaikyti optimalų 
balansą tarp įmonės pajėgumais atliekamų ir perkamų rangos darbų; (c) užtikrinti, kad 
visas VĮ VMU valdomas turtas (įskaitant ir nekilnojamąjį) būtų naudojamas efektyviai 
reikalingoms funkcijoms atlikti.

• Skaidrumo politikos įgyvendinimas: (a) įdiegti ir įgyvendinti veiklos skaidrumo politiką 
(skaidrų prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų bei pardavimų įgyvendinimą užtikrinančias 
priemones); (b) parengti korupcijos prevencijos veiksmų planą, užkertantį kelią galimam 
korupcijos pasireiškimui žaliavinės medienos prekybos, medienos ruošos, personalo 
atrankos, vykdomų viešųjų pirkimų ir kt. įmonės veiklos srityse; (c) parengti veiklos 
viešinimo ir visuomenės informavimo veiksmų planą, užtikrinantį sklandų, nuoseklų, 
savalaikį visuomenės informavimą apie vykdomą veiklą ir rezultatus.

• Žmogiškųjų išteklių valdymo politikos tobulinimas: (a) suburti kompetentingus, 
motyvuotus, į rezultatus orientuotus darbuotojus; (b) formuoti Įmonės vidaus politiką, 
paremtą dialogu ir pritraukiančią darbuotojus; (c) sukurti skaidrią ir aiškią darbuotojų 
atrankos sistemą; (d) sukurti ir įdiegti vieningą, skaidrią darbuotojų motyvavimo sistemą; 
(e) tobulinti darbo apmokėjimo sistemą užtikrinant, kad tas pačias pareigas užimantys 
darbuotojai gautų sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį vienodą bazinį darbo užmokestį; 
(f) įdiegti darbuotojų mokymo sistemą.

• Inovacijų ir pažangiausių technologijų diegimas: (a) įdiegti pažangias miškų ūkio 
technologijas; (b) įdiegti pažangias informacines sistemas, sudarančias sąlygas 
efektyviam įmonės veiklos organizavimui ir koordinavimui, veiklos kontrolei ir leidžiančias 
taupyti išteklius. 

• Miškų infrastruktūros plėtra ir optimizavimas: (a) įvertinti valdomus ir naudojamus 
miško kelius, atlikti jų inventorizaciją bei numatyti priemones kelių tinklo priežiūrai ir 
optimizavimui; (b) įvertinti valdomą miško rekreacinę infrastruktūrą ir priimti sprendimus 

11 Įsakymas dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių, susijusių su valstybės įmonės Valstybinių 
miškų urėdijos veikla, LR aplinkos ministerija, 2020 m., Nr. (66)-D8-721.
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dėl jos optimizavimo; (c) įvertinti valdomus profesionaliosios medžioklės plotus ir 
optimizuoti jų tinklą. 

• Švietėjiška veikla miškų klausimais: (a) vykdyti švietėjišką veiklą, organizuoti Jaunųjų 
miško bičiulių sambūrio veiklą visuose Lietuvos regionuose; (b) didinti miškininko 
profesijos svarbą ir patrauklumą. 

2.3. VĮ VMU valdymo struktūra

VĮ VMU valdymo organai, nurodyti VĮ VMU įstatuose, yra: (1) VĮ VMU savininko teises ir pareigas 
įgyvendinanti institucija LR aplinkos ministerija, (2) kolegialus VĮ VMU valdymo organas – 
valdyba ir (3) vienasmenis valdymo organas – VĮ VMU vadovas.

PAV. 2: VĮ VMU VALDYMO STRUKTŪRA 

VĮ VMU valdyba. VĮ VMU valdybos funkcijos:

• Nustatyti VĮ VMU struktūrą;

• Teikti VĮ VMU savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai išvadas dėl VĮ VMU 
veiklos strategijos projekto, dėl VĮ VMU paskirstytojo pelno (nuostolių) paskirstymo 
projekto, dėl VĮ VMU metinių pajamų ir išlaidų sąmatų, metinių turto įsigijimo ir skolinimosi 
planų, taip pat dėl ataskaitinių finansinių metų VĮ VMU veiklos ataskaitos;

• Tvirtinti VĮ VMU darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo taisykles;

• Nustatyti VĮ VMU veiklos rodiklius;

• Priimti sprendimus dėl VĮ VMU filialų steigimo ir jų veiklos nutraukimo;

• Iš anksto pritarti VĮ VMU pirkimų sandoriams dėl darbų, prekių ir paslaugų pirkimo, kurių 
kiekvieno vertė be pridėtinės vertės mokesčio didesnė kaip 300 tūkst. Eur, išskyrus kai 
prekės ir paslaugos perkamos iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją;

• Priimti sprendimus dėl komitetų valdybos kompetencijai priskirtos veiklos klausimais 
sudarymo;
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• Teikti VĮ VMU vadovui išvadą dėl vidaus audito funkcijas atliekančio VĮ VMU struktūrinio 
padalinio vadovo skyrimo ir atleidimo, skatinimo, pareiginių nuostatų turinio, taip pat dėl 
atsakomybės jam taikymo už Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito 
įstatyme, kituose taikytinuose teisės aktuose nustatytų teisių ir pareigų nevykdymą ar 
netinkamą jų vykdymą;

• Atlikti kitas Įstatyme ir VĮ VMU įstatuose valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas.

Valdybos narių sudėtis12:

• Mantas Šukevičius, valdybos pirmininkas, nepriklausomas valdybos narys;
• Asta Čepienė, VĮ VMU darbuotojų atstovė valdyboje;
• Normantas Marius Dvareckas, nepriklausomas valdybos narys;
• Gediminas Jasinevičius, nepriklausomas valdybos narys;
• Alditas Saulius, nepriklausomas valdybos narys;
• Ina Bikuvienė, VĮ VMU darbuotojų atstovė valdyboje;
• Vilija Augutavičienė, Aplinkos ministerijos atstovė valdyboje.

VĮ VMU administracija ir vadovas. VĮ VMU administracijos vadovų komandos tikslas – užtikrinti 
Įmonei pavestų funkcijų ir veiklos tikslų tinkamą įgyvendinimą ir veiklos organizavimą, siekiant 
tapti modernia, profesionalia ir ekonomiškai stipria įmone, kurios valdymas grindžiamas 
šiuolaikiniais vadybiniais sprendimais ir metodais bei aukščiausiais skaidrumo ir viešumo 
standartais.
Administracijos vadovai:

• Direktorius (Valdas Kaubrė);
• Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams (Gintaras Bacevičius);
• Direktoriaus pavaduotojas miškininkystei (Mindaugas Petkevičius);
• Direktoriaus pavaduotojas miškotvarkai (Martas Lynikas);
• Direktoriaus pavaduotojas medienos ruošai ir prekybai (Ramunė Petkevičienė).

12 Valdybos kadencija baigėsi 2021 11 13 
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3. IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ IR ĮTAKA VĮ VMU VEIKLAI

Aplinkos įtaka VĮ VMU veiklos strategijoje vertinama kaip išorės aplinkos veiksnių (politinių, 
ekonominių, socialinių, teisinių, aplinkosauginių ir technologinių), vidinių stiprybių ir silpnybių bei 
galimybių ir grėsmių, kylančių išorėje, derinys. 

Išorinių veiksnių analizė atliekama, įvertinant VĮ VMU padėtį rinkoje bei apžvelgiant išorinius 
veiksnius, turinčius įtakos tiek VĮ VMU, tiek ir viso miškų ūkio sektoriaus veiklai.

3.1. Išorinės aplinkos veiksnių analizė

VĮ VMU negali kontroliuoti Strategijoje minimų išorinių veiksnių, tačiau jie nuolat turi būti 
vertinami bei analizuojami. Taip sudaromos prielaidos VĮ VMU vadovybei laiku pastebėti 
besikeičiančias aplinkybes, laiku numatyti riziką, išvengti kylančių grėsmių ir pasinaudoti 
atsiradusiomis plėtros bei verslo vystymo galimybėmis. 

VEIKSNYS VEIKSNIO POVEIKIS
Politiniai 
veiksniai

• VĮ VMU priklausomumas nuo politinių veiksnių turi įtakos veiklos apimtims 
bei apriboja galimybes (sprendimų laisvę) įgyvendinti strateginius 
sprendimus. 

• Nepriklausomai nuo miškų nuosavybės formos Lietuvos miškai yra nacionalinis 
turtas, kuriam keliami ekologinių, ekonominių bei socialinių visuomenės reikmių 
tenkinimo tikslai. Lietuvoje yra formuojama ilgalaikė miškų ūkio politika, suderinta 
su kitų šalies ūkio šakų politikomis ir šalies tradicijomis bei ES teisinių normų, 
tarptautinių konvencijų, rezoliucijų, susitarimų, programų bei nacionalinių teisės 
aktų reikalavimais. VĮ VMU kaip valstybės miškų valdytoja privalo prisidėti prie 
Lietuvos miškų ūkio politikos įgyvendinimo.

• VĮ VMU pajamos yra tiesiogiai priklausomos nuo LR aplinkos ministerijos 
nustatomų kirtimų apimčių. Šiuo metu LR Vyriausybės patvirtinta kirtimo norma 
2019-2023 m. Tačiau esant kirtimo normos pakeitimams, tai turėtų tiesioginės 
įtakos Įmonės kirtimų apimtims ir pajamoms. 

• Priklausomai nuo politinių sprendimų dėl VĮ VMU specifinių mokesčių13, gali kisti 
VĮ VMU veiklos rezultatas. Mokami specifiniai mokesčiai šiuo metu siekia 15 
proc. VĮ VMU pajamų už parduotą medieną.

• LR aplinkos ministras tvirtina VĮ VMU kirtimo liekanų apimtis: 2022 m. – iki 400 
tūkst. m³.

• VĮ VMU yra valstybės valdoma įmonė, todėl taip pat gali būti priklausoma nuo LR 
Vyriausybės strategijos bei įgyvendinamų sprendimų. Pavyzdžiui, regioninės 
politikos prioritetai veikia VĮ VMU sprendimus dėl darbo vietų išlaikymo ir jų 
geografinio išdėstymo. 

• Dėl galimų papildomų miško kirtimus reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų 
siekiant išsaugoti biologinę įvairovę miškuose, saugomose teritorijose ir ES 
buveinėse, priklausomai nuo priimamų sprendimų scenarijų, apribojimai gali 
turėti įtakos kirtimų normos apimtims ir išdėstymui bei prisidėti prie medienos 
ruošos sąnaudų didėjimo ir biokuro žaliavos gamybos apimčių mažėjimo.
Vyksta diskusijos dėl plynų kirtimų draudimo III grupės (apsauginiuose) 
miškuose ir IV grupės (ūkiniuose) miškuose, esančiuose saugomose teritorijose. 
Dėl to gali didėti VĮ VMU neplynų pagrindinių kirtimų dalis ir medienos ruošos 
sąnaudos.

• Jei buveinių apsaugai svarbiose teritorijose (toliau – BAST) ir vietovėse, 

13 Privalomieji atskaitymai nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką miškų 
valdytojams ir kt.

LENTELĖ 1: PESTAT ANALIZĖ
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VEIKSNYS VEIKSNIO POVEIKIS
atitinkančiose BAST atrankos kriterijus, esančiose Europos Bendrijos svarbos 
miško buveinių plotuose, nepriklausomai nuo faktinės miškų grupės, būtų 
nuspręsta taikyti IIA miškų grupei nustatytus apribojimus, ilgalaikėje 
perspektyvoje būtų ypatingai sunku pasiekti patvirtintas pagrindinių miško kirtimų 
apimtis. VĮ VMU patikėjimo teise valdomuose miškuose papildomų natūralių 
miško buveinių plotas sudarytų apie 67 000 ha. Dėl to VMU netektų 0,398 mln. 
kubinių metrų žaliavinės medienos ir 0,0398 mln. kubinių metrų miško kirtimo 
liekanų pardavimų. Atskaitymai į biudžetą apytikriai sumažėtų 5,5 mln. eurų per 
metus, o VMU dar papildomai netektų 0,95 mln. eurų pelno po visų įmokų į 
biudžetą. Dėl galimai sumažėsiančių miško kirtimo ir ištraukimo, miško sodinimo 
darbų bei darbų medelynuose apimčių, apie 530 darbo vietų taptų 
nebereikalingomis. Neturint galimybės pirkėjams patiekti minėto kiekio 
medienos, tikėtina, VMU tektų sumokėti baudas, kurių dydis kasmet sudarytų iki 
1,162 mln. Eur.

Ekonominiai 
veiksniai

• Ekonomikos svyravimai gali paveikti VĮ VMU pajamas dėl produkcijos 
paklausos kitimo ir medienos žaliavos kainų svyravimų. Galimi tiek kainų 
augimo, tiek kritimo scenarijai.

• 2010-2020 m. periodu Lietuvoje žaliavinės medienos  kainos vidutiniškai svyravo 
13,7 proc.,  (atskirais metais nuo 2,6 proc. iki 28,1 proc.). Nors The Global 
Forest Products Model prognozuoja bendrą 20 proc. žaliavinės medienos 
produkcijos kainų augimą iki 2030 m., tačiau, atsižvelgiant į VĮ VMU vidutinių 
žaliavinės medienos pardavimo kainų dinamiką, VĮ VMU žaliavinės medienos 
pardavimo kainos buvo: 2018 m. – 50,14 Eur/m³, 2019 m. – 46,25 Eur/m³, 2020 
m. – 35,54 Eur/m³), prognozuojama 2021 m. žaliavinės medienos pardavimo 
kaina apie 53 Eur/m³. Įvertinus šiuo metu vyraujančias žaliavinės medienos 
kainų tendencijas, prognozuojat artimiausio strateginio planavimo periodo 
laikotarpiu žaliavinės medienos pardavimo kainas, planuojamas žaliavinės 
medienos brangiausių pjautinųjų rąstų kainų mažėjimas, plokščių medienos ir 
malkų pardavimo kainos turėtų likti stabilios. Žaliavinės medienos pardavimai yra 
pagrindinis VĮ VMU pajamų šaltinis, todėl prognozuojamas  žaliavinės medienos 
kainų mažėjimas turėtų tiesioginę neigiamą įtaką VĮ VMU pajamoms. Lietuvoje 
pagaminamos medienos kainai įtaką turi tarptautinėje prekyboje 
besiformuojančios kainų tendencijos, pasiūlos ir paklausos santykis. 
Kaimyniniuose Lenkijos, Baltarusijos ir Vokietijos miškuose pastaraisiais metais 
buvo vykdoma daug sanitarinių kirtimų ir į rinką patiekiamas ženklus prastesnės 
kokybės medienos kiekis suformavo perteklinę pasiūlą, tačiau tuo pačiu 
suformavo ir paklausą geros kokybės pjautinei medienai. Dėl šios priežasties 
tiek Europoje, tiek Lietuvoje medienos kainos 2020 m. krito (priklausomai nuo 
sortimento iki 40 proc.) ir 2021 metais pradėjo kilti.

• Prognozuojama, kad Lietuvoje bendras kainų lygis artimiausius metus ir toliau 
kils, metinė infliacija 2021 m. rugsėjį pakilo iki 8,2%. 

• Kainų augimas prisidėtų prie VĮ VMU komercinių veiklų pajamų didėjimo, tačiau 
komercinių veiklų pajamų dalis bendroje VĮ VMU pajamų struktūroje nėra 
reikšminga.

• Medienos rinka yra cikliška – iš dalies priklauso nuo statybų sektoriaus bei 
bendro ekonomikos augimo. Medienos baldų ir medienos detalių namų statyboje 
paklausos augimas teigiamai veikia medienos paklausą. Atsižvelgiant į tai, kad 
stebimas statybos sektoriaus augimo lėtėjimas, darytina prielaida, kad trumpuoju 
ir vidutiniu laikotarpiu medienos žaliavos kainos turėtų išlikti stabilios, o didėjanti 
malkinės ir plokščių medienos paklausa gali nulemti šios žaliavos kainos 
didėjimą.

• Strateginio planavimo laikotarpiu Lietuvoje yra prognozuojamas darbo 
užmokesčio augimas, susijęs su nuo 2022 metų pradžios planuojama didinti 
minimalia mėnesine alga. Atsižvelgiant į faktą, kad VĮ VMU darbo užmokestis 
sudaro apie trečdalį bendrų VĮ VMU kaštų, prognozuojamas darbo užmokesčio 
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augimas turės įtakos VĮ VMU kaštų valdymui. Pagrindinės valdymo priemonės, 
siekiant minimizuoti mokos fondo augimą yra darbo efektyvumo didinimas, tuos 
pačius darbus atliekant su mažesniu darbuotojų skaičiumi ir efektyvios rangovų 
atliekamų darbų apimties didinimas.

Socialiniai 
veiksniai

• Netiesioginį, bet reikšmingą poveikį VĮ VMU veiklai daro socialiniai 
veiksniai, tokie kaip miškų ūkio tradicijų tęstinumas, visuomenės požiūris į 
miškų naudojimą, VĮ VMU kaip įmonės bei darbdavio įvaizdis visuomenėje.

• Lietuvos miškų ūkis turi laikmečio išbandytas tradicijas. Lietuvos miškų ūkiui 
visuomenėje priskiriama didelė sentimentali vertė, todėl į miškų ūkio reformas ir 
pertvarkymą, naujovių diegimą žiūrima ypač atsargiai ir kritiškai. Miškų ūkio 
reforma yra plačiai nušviečiama žiniasklaidos priemonėse, kartais reformai 
suteikiamas neigiamas atspalvis. Siekiant valdyti socialinių veiksnių įtaką VĮ 
VMU veiklai, strateginės iniciatyvos turi būti vykdomos nuosekliai ir atsakingai, 
įvertinant sukauptą specialistų praktinę patirtį bei konsultuojantis su visuomenės 
nariais ir interesų grupėmis bei aiškiai komunikuojamos visuomenei.

• VĮ VMU siekia gerinti įmonės ir darbdavio įvaizdį visuomenėje. Viešųjų ryšių 
stiprinimui strateginio planavimo laikotarpiu bus skiriamos papildomos laiko ir 
finansinės investicijos, stiprinamas socialinės atsakomybės vaidmuo, didesnis 
dėmesys bus skiriamas Įmonės vadovų ugdymui.

• Lietuvoje yra gerai išvystyta miškų sektoriaus žinias teikiančių Lietuvos mokslo 
įstaigų sistema (Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno miškų ir aplinkos 
inžinerijos kolegija bei kitos mokslo institucijos), tai lengvina VĮ VMU darbuotojų 
paieškos procesą.

• Susirūpinimą kelia pastarųjų kelių metų studijuojančių miškininkystę ženklus 
studentų skaičiaus mažėjimas.

Technologiniai 
veiksniai

• Tobulėjančios technologijos ir jų prieinamumas sukuria paskatas diegti 
inovacijas, didinti VĮ VMU veiklos efektyvumą ir kokybę bei gerinti kasdienį 
darbuotojų darbą. 

• Miško išteklių valdymo skaitmenizavimas ir didieji duomenys („big data“) gali 
prisidėti prie miško žemėlapių tobulinimo, miškų planavimo ir inventorizacijos 
tikslumo. Lazerių panaudojimas, detalesnė informacija apie dirvožemio savybes, 
mobilūs įrenginiai ir debesies technologija paremtos paslaugos gali padėti 
efektyviau tvarkyti mišką bei mažinti poveikį aplinkai. Neribotos informacijos 
perdavimo realiu laiku galimybės leidžia užtikrinti aukštą veiklos kontrolę bei 
palengvina valdymo sprendimų priėmimą. 

• Ateityje naujos medienos apdirbimo technologijos sudarys sąlygas dar 
platesniam medienos panaudojimui, tai gali prisidėti prie VĮ VMU medienos 
paklausos augimo.

• Tobulėjančios technologijos leidžia modernizuoti bei didinti veiklos efektyvumą. 
Remiantis realistiniu VĮ VMU finansų prognozės scenarijumi, 2022-2026 m. 
laikotarpiu VĮ VMU planuoja skirti apie 4 mln. eurų investicijoms informacinių 
technologijų ir inovacijų diegimui įmonės veikloje.

Aplinkosaugos 
veiksniai

• VĮ VMU ne tik vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą, bet ir atsako už miškų ir 
gamtos apsaugą VĮ VMU patikėjimo teise valdomuose miškuose. VĮ VMU veiklos 
procesams, sprendimams bei veiklos rezultatui įtaką daro valstybinių institucijų 
sprendimai dėl biologinės įvairovės išsaugojimo, klimato ir aplinkosaugos 
politikos.

• Miškų ūkio sektorius yra priskiriamas prie sektorių, susijusių su ŠESD kiekio 
mažinimu. Miškai yra svarbūs CO2 absorbcijai iš atmosferos ir jo kaupimui, 
biologinės įvairovės išsaugojimui, todėl miškininkystės veikla turi būti vykdoma 
atsižvelgiant į klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą prie klimato kaitos.

• Atsižvelgiant į ES 2018 m. pritartą reglamentą dėl ŽNŽNKMS įtraukimo į 
išmetamųjų dujų kiekio mažinimo pastangas, VĮ VMU įsipareigoja kompensuoti 
dėl miškų kirtimo atsiradusias CO2 emisijas, pasodinant naują mišką arba 
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pagerinant tvarų jų teritorijoje augančių miškų, pievų ir pelkių tvarkymą.

• CO2 išmetamų dujų apmokestinimas ir vis griežtesni ribojimai daro įtaką VĮ VMU 
veiklai, atsiranda galimybė didinti VĮ VMU pajamas rinkai siūlant komercinius 
CO2 kompensavimo mechanizmus, tačiau tokių pajamų dydis bendroje pajamų 
struktūroje neturės esminės įtakos VĮ VMU finansiniams rezultatams.

• Energijos poreikio augimas ir biokuro populiarėjimas gali daryti teigiamą įtaką VĮ 
VMU antrinės ir šalutinės miško produkcijos paklausai bei prisidėti prie klimato 
kaitos mažinimo.

• Šiuo metu yra parengtas nacionalinis FSC standartas pagal kurio reikalavimus 
VĮ VMU per 2021 m. vykdo miškų sertifikavimą ir per šiuos kalendorinius metus 
visi VĮ VMU administruojami valstybinės reikšmės miškų plotai bus sertifikuoti 
pagal nacionalinio FSC standarto reikalavimus.  

• Parduodamos medienos kokybei įtakos turi miškų sanitarinė būklė, priklausanti 
nuo medžių ligų sukėlėjų paplitimo, kenksmingųjų vabzdžių ir medžius 
pažeidžiančių žvėrių populiacijų dydžio. Savo ruožtu ligų ir miško kenkėjų 
paplitimas priklauso nuo klimato pokyčių, meteorologinių sąlygų pokyčių ir kt., 
todėl skirtingais metais miškų sanitarinė būklė gali dramatiškai keistis. Miškų 
sanitarinės būklės gerinimas ir priežiūra, ypač kylant ligų ir kenksmingųjų 
vabzdžių plitimo grėsmėms, daro įtaką VĮ VMU kaštų augimui, tačiau miškų 
sanitarinės būklės gerinimo ir priežiūros kaštų dalis bendroje VĮ VMU kaštų 
struktūroje nėra reikšminga.

• VĮ VMU veiklai įtakos turi stichinės nelaimės, tokios kaip vėjavartos, vėjalaužos ir 
kenkėjų invazijos. Neprognozuojamos stichinės nelaimės sumažina VĮ VMU 
veiklos efektyvumą, ypatingai medienos ruošos ir prekybos procesus (vėjavartos 
ar vėjalaužos sumažina medkirčių pajėgumus apie 40 proc., medvežių – apie 20 
proc.).

Teisiniai 
veiksniai

• Teisinis reglamentavimas turi esminę įtaką VĮ VMU veiklai, kadangi tiek VĮ 
VMU veikla, tiek visa Lietuvos medienos rinka yra stipriai kontroliuojama 
valstybės.

• Pagrindiniai miškų ūkio veiklą Lietuvos miškuose reglamentuojantys teisės aktai 
yra: LR miškų įstatymas, Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai, Miško 
atkūrimo ir įveisimo nuostatai, Miško sanitarinės apsaugos taisyklės, Miško 
kirtimų taisyklės bei Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklės. 

• VĮ VMU vykdydama veiklą turi laikytis: LR miškų įstatymo; LR aplinkos ministro 
nustatytų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimo normų; Lietuvos Respublikos 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo; Prekybos valstybiniuose miškuose 
pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos; Apvaliosios 
medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių; Apvaliosios 
medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių; Apvaliosios medienos apskaitos 
tvarkos aprašo; Kelių įstatymo ir kelių techninio reglamento; Privalomosios miško 
įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo darbų ir gamtotvarkos priemonių 
miškuose įgyvendinimo normų; Miško dauginamosios medžiagos nuostatų; 
Miško genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos plėtros priemonių; 
Profesionalios medžioklės plotų tvarkymo ir naudojimo nuostatų, kitų teisės aktų 
ir reikalavimų.

• Bet kurio iš anksčiau paminėtų teisės aktų pakeitimai arba naujų miškų ūkį 
reglamentuojančių įstatymų priėmimas turėtų įtakos VĮ VMU veiklai. Siekiant 
minimizuoti teisinių veiksnių poveikį veiklai, VĮ VMU aktyviai dalyvauja svarstant 
teisės aktų pakeitimus LR aplinkos ministerijoje.
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3.2. Konkurencinės aplinkos analizė

VĮ VMU padėtis rinkoje konkurencijos požiūriu vertinama atsižvelgiant į kitus rinkos dalyvius: 
klientus, tiekėjus, alternatyvias paslaugas teikiančias įmones, esamus bei potencialius klientus. 
Vertinimas atliktas pagal Porterio penkių konkurencinių įtakų modelį.

PAV. 3: PORTERIO PENKIŲ KONKURENCINIŲ ĮTAKŲ MODELIS

Potencialūs rinkos žaidėjai

Potencialūs žaidėjai – tai galimi nauji konkurentai ar kiti konkurencinės aplinkos veiksniai, 
galintys trikdyti VĮ VMU veiklą. VĮ VMU naujų konkurentų grėsmė yra vidutinė, kadangi 
patekimas į rinką įmanomas arba tampant privataus miško savininku Lietuvoje, arba importuojant 
medieną iš trečiųjų šalių. Medienos rinka yra stipriai kontroliuojama valstybės, reguliuojamos 
kirtimo normos ir valstybiniam sektoriui – prekybos taisyklės. Pastaraisiais metais  mažėjantis 
medienos importas iš trečiųjų šalių ženkliai didina žemesnės kokybės vietinės medienos poreikį. 
Šių veiklų reguliavimas gali sukelti problemų, tačiau visi sprendimai dėl teisinės aplinkos 
pakeitimo yra derinami ir viešinami iš anksto, todėl VĮ VMU gali arba tiesiogiai dalyvauti 
sprendimų priėmime, arba (ir) pasiruošti pokysčiams iš anksto. 

Potencialių naujų žaidėjų rinkoje grėsmė vertinama kaip žema.

Klientai

Mažas klientų kiekis ar organizuotas bandymas žeminti kainas potencialiai galėtų kelti grėsmę 
VĮ VMU finansiniam tvarumui. Tai nėra aktualu medienos rinkai, kadangi pagrindinis medienos 
įsigijimo būdas yra aukcionas. Aukciono metu klientų teikiamos kainos nėra viešai prieinamos, 
todėl pirkėjų galia manevruoti kainomis yra ribota. Klientams pereiti pas kitus medienos tiekėjus 
taip pat nėra lengva, kadangi dažniausiai pasirašomi ilgalaikiai kontraktai, privačių tiekėjų pasiūla 
yra ribota, o VĮ VMU teikiama mediena užima didesnę rinkos dalį Lietuvoje. VĮ VMU produkcija 
yra kokybiška ir paklausi rinkoje. 

Šaltinis: VĮ VMU, 2020 m. 
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Remiantis medienos paklausos prognoze, galima daryti prielaidą, kad per ateinančius 5 m. 
medienos paklausa didės, nes medienos žaliavos pirkėjų (klientų) industrijos augs. 
Prognozuojamas svertinis rinkų augimo vidurkis (pagal pirkėjų pardavimų apimtis) 2016-2023 m. 
periodu – 3,8 proc. per metus, metinis augimo koeficientas – 2,0 proc. Daroma prielaida, kad 
atitinkamai augs ir medienos vartojimas – santykiu 1:1 su industrijų augimu.

Iš klientų kylančios grėsmės vertinamos kaip žemos.

Pakaitalų grėsmė

Šiuo metu mediena ir medienos produktai yra daugiausiai naudojami pramonėje bei šilumos 
gamyboje. Pasaulinės tendencijos rodo, kad medienos pakaitalų pramonėje vis daugėja, tačiau 
jų populiarumas vis dar nėra didelis. Medienos pakaitalai yra medienos plastiko kompozitas, 
kanapių pluoštas ir kitos analogiškos medžiagos. Šiuo metu naujas populiarėjantis medienos 
pakaitalas yra resysta – hibridinė medžiaga, susidedanti iš maždaug 60 proc. ryžių atraižų, 22 
proc. paprastos druskos ir apie 18 proc. mineralinių aliejų. Resystos pranašumai yra atsparumas 
vandeniui, drėgmės sukeliamiems matmenų svyravimams.

Medienos pakaitalų pramonėje daugėja, tačiau stabiliai auganti VĮ VMU tiekiamos medienos 
paklausa Lietuvos pramonėje rodo mažą pakaitalų grėsmę artimoje perspektyvoje. Ilgoje 
perspektyvoje galima tikėtis nedidelio pakaitalų grėsmės augimo.

Šilumos gamybos industrijoje biokuro (medienos) pagrindiniai pakaitalai yra gamtinės dujos, 
elektra, geoterminė, vėjo ir saulės energija. Gamtinės dujos yra populiarus šilumos šaltinis 
Lietuvoje. Biokuro pakaitalų grėsmė yra vertinama kaip vidutinė, turinti įtakos miško kirtimo 
liekanų, kaip biokuro žaliavos, pardavimams.

VĮ VMU tiekiamų medienos ir medienos produktų pakaitalų grėsmė vertinama kaip žema.

Tiekėjai

Šiuo metu Įmonė iš išorės tiekėjų perka gamybos pajėgumus, medienos ruošos ir kitą techniką, 
reikalingas eksploatacines medžiagas IT priežiūros ir vystymo paslaugas. Įmonė yra perkančioji 
organizacija, todėl jos galimybes lanksčiai ir operatyviai reaguoti į besikeičiančias rinkos sąlygas 
riboja Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos ir procedūros. Taip pat dėl Įmonėje naudojamų 
informacinių sistemų specifikos rinkoje yra pakankamai ribotas kiekis specialistų, kurie gali teikti 
reikiamas paslaugas.  

Su tiekėjais susijusi grėsmė vertinama kaip vidutinė.

Konkurencija

Dabartinė konkurencinės aplinkos situacija Lietuvoje yra palanki VĮ VMU. Lietuvoje VĮ VMU 
konkuruoja su privačių miškų savininkais, tiekiančiais medieną, taip pat su didelėmis įmonėmis, 
tokiomis kaip UAB „IKEA Industry Lietuva“, kurios vysto vertikaliąją integraciją medienos 
gamyboje. 2020 m. sausio 1 d. Lietuvoje buvo apie 255 tūkst. privačių miško savininkų. Toks 
miško savininkų skaičius reiškia, kad vidutinis vieno savininko valdomas miško plotas yra apie 
3,5 ha. Taip pat nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo draudimas vienam savininkui turėti daugiau 
nei 1500 ha miško žemės. Dėl šių priežasčių praktiškai nėra galimybės išskirti konkrečius 
konkurentus ir į visus privačių miškų savininkus žiūrima kaip vieną konkurencinę jėgą. Taip pat 
konkurencija yra ribota dėl VĮ VMU turimos didelės medienos tiekimo skalės (VĮ VMU valdomas 
miškų kiekis sudaro apie pusę visos miško žemės Lietuvoje) ir aprėpties – veikiama visos 
Lietuvos teritorijoje. Didelė dalis klientų yra vietiniai ir nuolatiniai, dėl to nereikia konkuruoti dėl jų 
su įmonėmis iš užsienio. Padidėjusios medienos tiekimo konkurencijos grėsmė vertinama kaip 
žema.
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PAV. 4: MIŠKO KIRTIMO LIEKANŲ PASIŪLA BIOKURO GAMYBAI IR PARDAVIMŲ APIMTYS

Šaltinis: VĮ VMU, 2021 m.

Žaliavinė mediena yra pagrindinis VĮ VMU tiekiamas medienos produktas, todėl bendra VĮ VMU 
konkurencinė grėsmė yra vertinama kaip žema.

Kitų šalių medienos žaliavos tiekėjai, įskaitant kitų šalių valstybinių miškų valdytojus, yra 
vertinami kaip tiesioginiai VĮ VMU konkurentai, tačiau dėl skirtingos klientų bazės, produkcijos 
skirtumų ir medienos rinkos specifikos (pvz., aukštų transportavimo kaštų, dėl kurių vietinis 
žaliavos tiekėjas yra patrauklesnis nei užsienio) jų grėsmė vertinama kaip žema. 

Atliekant išorinių veiksnių analizę pastebėta, kad kitų šalių valstybinių miškų valdytojai dažnai 
vysto papildomas, nuo pagrindinės mažai nutolusias veiklas (verslus). Pavyzdžiui, Latvijos, 
Suomijos ir Austrijos valstybinių miškų valdytojai papildomų pajamų gauna vystant bioenergiją, 
parduodant ar nuomojant nekilnojamąjį turtą, užsiimant miškų turizmu ir apgyvendinimo 
paslaugomis14. 

Atsižvelgiant į teisinį įmonės statusą ir Miškų įstatyme apibrėžtas VMU veiklos sritis, naujų verslų 
vystymo galimybes galima bus svarstyti tik po teisinio statuso pakeitimo į Akcinę bendrovę (AB), 
kaip planuojama Vyriausybės. 

4. ESAMŲ VĮ VMU VEIKLŲ BEI VIDINIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA 

4.1. Esamų VĮ VMU veiklų apžvalga ir iššūkiai

VĮ VMU veiklą galima skaidyti į tokias grupes: (1) miškotvarka; (2) medienos ruoša ir prekyba; (3) 
miško įveisimas, atkūrimas ir priežiūra; (4) miško dauginamosios medžiagos auginimas; (5) 
miško infrastruktūros priežiūra ir socialinių funkcijų įgyvendinimas; (6) gamtotvarkinė ir 
gamtosauginė veikla; (7) miško apsauga bei (8) kitų veiklų vystymas.

Remiantis LR aplinkos ministro įsakymu „Dėl privalomųjų miško įveisimo, atkūrimo, apsaugos, 
tvarkymo darbų ir gamtotvarkos priemonių miškuose įgyvendinimo normų nustatymo valstybės 
įmonei Valstybinių miškų urėdijai“15, VĮ VMU veiklas galima skirstyti į komercines veiklas ir 
specialiuosius įpareigojimus apimančias veiklas.

14 Eustafor, 2014 m.; Eustafor Biomass and Bioenergy report, 2016 m.
15 Dėl Privalomųjų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normų nustatymo ir apskaitos tvarkos 
patvirtinimo, LR aplinkos ministerija, 2004 m., Nr. D1-133.
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PAV. 5: PAGRINDINĖS VĮ VMU VEIKLOS

 

Medienos ruošą, medienos didmeninę ir mažmeninę prekybą bei kitų komercinių veiklų vystymą 
galima priskirti VĮ VMU komercinėms veikloms.

Miškotvarką, miško įveisimą, atkūrimą ir priežiūrą, medelynų, miško infrastruktūros bei socialinių 
funkcijų veiklas galima priskirti VĮ VMU specialiuosius įpareigojimus apimančioms veikloms.

4.1.1. Miškotvarka

Miškotvarka – miškų ūkio planavimo sistema, apimanti miškų inventorizaciją ir apskaitą, miškų 
būklės, naudojimo ir ūkinės veiklos analizę, miškų ūkio organizavimo ir plėtros projektų 
rengimą16. Šiuo metu miškotvarkos proceso periodiškumas yra 10 m., šis procesas susideda iš 
dviejų pagrindinių dalių:

• VĮ VMU patikėjimo teise valdomų miškų inventorizacija. Tikslas – nustatyti miško 
išteklius, jų kokybę, teikti informaciją apie miškų gamtinę ir ūkinę būklę, sudarant sąlygas 
miškų ūkinių priemonių planavimui.

• Vidinės miškotvarkos projekto rengimas. Vidinės miškotvarkos projektas – tai miškų 
ūkio veiklos planas, rengiamas visoms valstybinių miškų valdytojų ir privačioms miškų 
valdoms arba ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančiai miško žemei ir skiriamas 
konkrečių tvarkymo priemonių sistemai jose nustatyti17. Miškotvarkos projektai turi 
užtikrinti miško išteklių ir miško žemės nepertraukiamą daugiatikslį naudojimą, 
patenkinant socialines, ekonomines ir ekologines dabartinės ir ateinančių kartų reikmes.

Miškotvarkos projekto projektiniai sprendiniai remiasi tvaraus miškų ūkio kriterijais:

• Miškų ūkio išteklių išsaugojimas ir gerinimas bei jų reikšmė globaliam anglies ciklui;
• Miško ekosistemų, bioįvairovės išsaugojimas, apsauga ir pagerinimas;
• Kitų socialinių ir ekonominių funkcijų ir sąlygų išsaugojimas.

16 LR Miškų įstatymas, LR Seimas, 1994 m., Nr. I-671.
17 LR Miškų įstatymas, LR Seimas, 1994 m., Nr. I-671.

Šaltinis: VĮ VMU, 2020 m.
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Iki 2027 m. VĮ VMU siekia 10 m. periodinę miškotvarką paversti nepertraukiamu procesu. Nuo 
2027 m. VĮ VMU planuoja pradėti naudoti VĮ VMU miško išteklių duomenų bazes ir nuolatos 
vykdyti miškų inventorizaciją bei atliktų ūkinių priemonių kontrolę ir apskaitą.  Šiems tikslams 
pasiekti VMU sukūrė vieningas įmonės valdomų miškų duomenų bazes, pradėjo registruoti 
miško išteklių pokyčius po atliktų miško ūkinių priemonių, taip pat vykdo nepertraukiamą miškų 
inventorizaciją 12 regioninių padalinių. VMU strateginiame veiklos plane nustato regioninių 
padalinių, kuriuose turi būti įdiegtas nepertraukiamos miškų inventorizacijos procesas atskirais 
metais, skaičių. VMU direktoriaus įsakymu patvirtintas perspektyvinis nepertraukiamos miškų 
inventorizacijos planas iki 2027 metų. Nustatyta, kad 2027 m. visuose regioniniuose padaliniuose 
miškų inventorizacijos duomenys bus renkami vykdant nepertraukiamos miškų inventorizacijos 
darbus.  

Miškotvarkos projektus ir toliau numatoma rengti periodiškai kas 10 m. (atsižvelgiant į teisės aktų 
reikalavimus).

PAV. 6: PERSPEKTYVINIS NEPERTRAUKIAMOS MIŠKŲ INVENTORIZACIJOS PLANAS

Vienas pagrindinių miškotvarkos tikslų yra tvariai naudoti dabartinius brandžių medynų išteklius 
pagal jų rūšinę ir amžiaus struktūrą, taip pat, kur galima, iki minimumo sumažinti perbrendusių 
medynų plotus, kurie sukelia neišvengiamus medienos nuostolius.

Brandūs medynai

Esama medynų struktūra nulėmė, kad 20-30 m. laikotarpiu brandžių medynų tūris didės, 
prognozuojama, kad 2028-2037 m. periodu brandžių medynų tūris bus 14 proc. didesnis nei    
2018-2027 m. (suskaičiuota taikant 2017 m. prieaugio, kirtimų ir pardavimų apimtis bei pritaikius 
numatomą tūrio pasikeitimo koeficientą). Be to, per artimiausius 40 m. sparčiai daugės brandžių 
spygliuočių.

Šaltinis: VĮ VMU, 2021 m.
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PAV. 7: BRANDŽIŲ MEDYNŲ UŽIMAMAS PLOTAS, 2018-2057 M.

III-IV Miškų grupės ir ūkininkavimo režimas

Lietuvoje miškai pagal ūkininkavimo tikslus, ūkininkavimo režimą ir pagrindinę funkcinę paskirtį 
yra skirstomi į keturias grupes: rezervatinius miškus (I grupė); specialiosios paskirties miškus 
(II grupė); apsauginius miškus (III grupė) ir ūkinius miškus (IV grupė)18. Funkcinės miškų grupės 
turi skirtingus ūkininkavimo jose tikslus ir režimus. Pavyzdžiui, I-II grupės miškuose kirtimai 
negalimi arba yra stipriai ribojami, tik III-IV grupės miškuose yra leidžiami plynieji pagrindiniai 
miško kirtimai.

Lietuvos valstybiniai miškai tvarkomi išlaikant metinę pusiausvyrą tarp medienos prieaugio ir jos 
naudojimo mąsto. Bendra visų rūšių metinė miško kirtimų norma urėdijoje sudaro 62 proc. 
metinio medienos prieaugio, 24 proc. priaugusio tūrio lieka medynuose, o 14 proc. – savaiminis 
medžių atkritimas. Pagrindiniais miško kirtimais iškertama 45 proc., o tarpiniais kirtimais – 18 
proc. bendro medienos prieaugio.

PAV. 8: III-IV GRUPĖS MEDYNŲ BRANDA IR PAGRINDINIŲ KIRTIMŲ TŪRIS 

Atsižvelgiant į nutarimą Dėl metinės valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normos            
2019-2023 m19, planuojamas maksimalus pagrindinių kirtimų tūris 2011-2023 m. periodu  
nežymiai didės.

4.1.2. Medienos ruoša

Medienos ruoša – tai medžių kirtimas, stiebų genėjimas ir sortimentavimas, pagaminant žaliavinę 
medieną bei miško kirtimo liekanas, pagamintos produkcijos išvežimas iš biržių į miško 
sandėlius, vadovaujantis darnaus ūkininkavimo miškuose principais. 

18 LR Miškų įstatymas, LR Seimas, 1994 m., Nr. I-671.
19Nutarimas dėl metinės valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normos 2019-2023 metams 
patvirtinimo, LR Vyriausybė, 2018 m., Nr. 778.

Šaltinis: Valstybinė miškų tarnyba, 2018 m. 

Šaltinis: Valstybinė miškų tarnyba, 2020 m. 
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Medienos ruošos darbus VĮ VMU patikėjimo teise valdomuose miškuose VĮ VMU atlieka 
nuosavais mechanizmais bei pirkdama medienos ruošos paslaugas iš privačių medienos ruošos 
rangovų. Šiuo metu VĮ VMU dirba su 260 rangovų. Tie patys medienos ruošos paslaugų teikėjai 
samdomi tiek valstybinių, tiek privačių miškų valdytojų. Valstybiniuose miškuose rangovų 
atliekamų darbų dalies vidurkis yra apie 70 proc. Regioniniuose padaliniuose rangovų atliekamų 
medienos ruošos darbų dalis yra labai skirtinga: nuo – 0 proc. iki 75 proc. 

VĮ VMU eksploatuoja 2021 m. atnaujintą ir geros būklės senesnę medienos ruošos techniką, 
gebančią žaliavinės medienos ir miško kirtimo liekanų pirkimo – pardavimo sutartyse numatytais 
terminais pateikti pirkėjams produkciją. 2020 m. VĮ VMU nuosavais mechanizmais vykdė apie 30 
proc. medienos ruošos darbų. Vykdant Aplinkos ministerijos 2020 m. rugsėjo 10 d. rašto Nr. (66)-
D8-721 „Dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių, susijusių su valstybės įmonės 
Valstybinių miškų urėdijos veikla“ uždavinyje „Miškų ūkio technikos parko bei turto racionalus 
panaudojimas“ nustatytą vertinimo rodiklį, nustatytas optimalus balansas tarp Įmonės 
pajėgumais atliekamų ir perkamų darbų. Strateginio planavimo laikotarpiu yra planuojama 
nuosavais mechanizmais vykdyti iki 28 proc. miško kirtimo, o žaliavinės medienos ir miško 
kirtimo liekanų išvežimo iš biržių į sandėlius darbų įmonės pajėgumais apimtis palaipsniui mažinti 
iki 32 proc. Pagrindinė nuosavų mechanizmų naudojimo priežastis – neprognozuojami gamtinių 
reiškinių padarinių sutvarkymo darbai. Tokie reiškiniai daugiausiai apima vėjavartas, vėjalaužas 
ir kenkėjų invazijas. Pavyzdžiui, istoriškai yra žinoma, kad vėjavartų tvarkymo darbų apimtys gali 
siekti nuo 170 iki 900 tūkst. m3. Dažniausiai susiduriama su lokaliais medynų pažeidimais. Labai 
svarbu operatyviai sutvarkyti pažeistus medynus, kad mediena neprarastų kokybės ir neatsirastų 
kenkėjų židinių, kurie pažeistų gretimai augančius medynus. Gamtinių reiškinių padariniai privalo 
būti sutvarkyti per 4 mėn. nuo įvykio dienos (žiemos periodu) – kitaip išvartyti ar išlaužyti medžiai  
taps kenkėjų židiniu ir pradės gesti. Iš pradėjusių pūti medžių galima pagaminti tik žemų kokybės 
klasių padarinę ar tik malkinę medieną, dėl to nukenčia VĮ VMU pajamos.

PAV. 9: MEDIENOS RUOŠOS DARBŲ IŠTEKLIŲ POREIKIS GAMTINIŲ REIŠKINIŲ TVARKYMO 
DARBAMS ATLIKTI

Šiuo metu VĮ VMU turi pakankamai medienos ruošos mechanizmų, kad užtikrintų mažos 
apimties gamtinių reiškinių padarinių sklandų likvidavimą. Todėl strateginio planavimo periodu 
numatoma išlaikyti panašų medienos ruošos mechanizmų skaičių.

 Kitos priežastys dėl medienos ruošos mechanizmų  skaičiaus palaikymo:

• Dėl medienos rinkos paklausos cikliškumo, didelės medienos paklausos laikotarpiu 
medienos ruošos paslaugų teikėjai pirmenybę yra linkę teikti medienos ruošos darbams 
privačiuose miškuose dėl  siūlomų aukštesnių nei VĮ VMU įkainių. 2018 m. ir 2021 m., 
pakilus žaliavinės medienos kainai,  privačių miškų savininkai didino kirtimų kiekius dėl 
augusios medienos kainos. Tai turėjo įtakos VĮ VMU medienos ruošos darbų, atliekamų 
rangovų, atlikimo greičiui ir reagavimo operatyvumui;

• Nuosavi medienos ruošos mechanizmai suteikia galimybę stebėti medienos ruošos darbų 
savikainą bei užtikrina perkamų medienos ruošos paslaugų įkainių pagrindimą ir kontrolę;

Šaltinis: VMU duomenys, 2020 m.
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• Nuosavi medienos ruošos pajėgumai reikalingi užtikrinti efektyvų kokybiškos biokuro 
žaliavos tiekimą.  

Palyginus su Lietuva, rangovų atliekamų medienos ruošos darbų dalis  užsienio valstybinių 
miškų įmonėse yra didesnė (Suomijoje – 99 proc.; Lenkijoje – 95 proc.; Estijoje – 93 proc.; 
Latvijoje – 85 proc.)20.

Šiuo metu VĮ VMU naujos medkirtės ir medvežės yra naudojamos apie 80 proc. pajėgumu. Iki 
2026 m., atnaujinus medienos ruošos techniką ir optimizavus žmogiškuosius išteklius, VĮ VMU 
siekia didinti medkirčių ir medvežių naudojimo intensyvumą apie 10 p.p.21

4.1.3. Medienos prekyba

VĮ VMU turimas LegalSource sertifikatas sudaro galimybę tenkinti teisėtos medienos rinkos 
poreikius, užtikrinant ES medienos reglamento reikalavimų įgyvendinimą.

VĮ VMU vykdo žaliavinės medienos ir miško kirtimo liekanų didmeninę ir mažmeninę prekybą. 
Didmeninė medienos prekyba vykdoma elektroninėje medienos pardavimų sistemoje, 
mažmeninė – tiesiogiai regioniniuose padaliniuose. 

VĮ VMU sudaro trijų tipų didmeninės medienos prekybos sutartis: ilgalaikes ir pusmetines sutartis 
– sudaromas kas pusę metų, trumpalaikes – pagal poreikį. 

PAV. 10: DIDMENINĖS PREKYBOS SUTARČIŲ TIPAI, 2021 M.

Didmeninė prekyba yra vykdoma uždaruose ir atviruose aukcionuose. Uždari aukcionai yra skirti 
sudaryti ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims. Pasiūlymai yra teikiami 5 kalendorines dienas, 
kitų pirkėjų pasiūlymai nėra matomi. Atviri aukcionai yra skirti trumpalaikėms sutartims. 
Pasiūlymai teikiami 15 min. (pateikus pasiūlymą paskutinę minutę, kaskart pratęsiama dar 5 
min., bet aukcionas vyksta ne ilgiau kaip 60 min.), yra matomi anoniminiai kitų pirkėjų pasiūlymai.

Mažmeninėje prekyboje yra leidžiama parduoti iki 7 proc. metinės pagrindinių miško kirtimų 
normos ir miško tarpinio naudojimo apimties. Produktų apimtys vienam pirkėjui per pusę metų 
negali viršyti 25 m3. Mažmeninės medienos prekybos kainas nustato pardavėjas (RP). 
Nustatytos kainos negali būti mažesnės už vidutines svertines kainas, nustatytas pusmetinėse 
sutartyse, sudarytose po paskutinių įvykusių atitinkamų pusmetinių aukcionų22.

Pagrindinė VĮ VMU medienos prekybos platforma yra UAB „Baltpool“ administruojama 
Elektroninė medienos pardavimų sistema. UAB „Baltpool“ teikia informaciją apie VĮ VMU 
pagamintos žaliavinės medienos ir miško kirtimo liekanų pardavimo aukcionuose parduodamus 
žaliavinės medienos sortimentus, miško kirtimo liekanas ir pardavimo sąlygas elektroninėje 
erdvėje. Elektroninėje medienos pardavimų sistemoje taip pat priimami žaliavinės medienos ir 
miško kirtimo liekanų pirkėjų pasiūlymai, vykdomi didmeninio medienos pardavimo aukcionai bei 
publikuojami aukcionų rezultatai23.

20 European State Forest Association, 2017 m.
21 Pokytis nuo 2019 m. Bus atnaujinama identifikavus tikslų 2019 m. įvertį.
22 VĮ VMU duomenys.
23 UAB „Baltpool“, 2021 m.

Šaltinis: VĮ VMU, 2020 m.
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Medienos pirkėjai

Didžioji dalis VĮ VMU pagaminamos medienos parduodama pagal pasirašytas ilgalaikes 
medienos pirkimo-pardavimo sutartis. Tie patys pirkėjai dažnai medieną perka aukcionuose 
pusmetinėms, ilgalaikėms ir trumpalaikėms sutartims sudaryti. 

Šiuo metu VĮ VMU  medieną ir miško kirtimo liekanas tiekia 414 pirkėjų. VĮ VMU tiekiama 
medienos produkcija atitinka FSC gamybos grandies sertifikavimo reikalavimus, todėl yra 
paklausi rinkoje. Didžiausi pirkėjai – UAB „Juodeliai“, UAB „Targirė“, UAB „IKEA Industry 
Lietuva“, UAB “Litforina”, AB “Klaipėdos mediena”, UAB „Šilalės mediena“,  UAB “Medarvitas”, 
UAB “Granulita”, UAB “Girtex”, UAB “Stora Enso Lietuva”, UAB „Girojus”, UAB „Bangenė“.

Medienos kainos

Pradinė medienos aukciono kaina yra lygi paskutinio įvykusio aukciono vidutinei svertinei kainai. 
Kainos tikslinimas vyksta kas pusę metų pagal RP įvykusio pusmetinio aukciono atitinkamo 
sortimento vidutinę svertinę kainą.

Lietuvos medienos rinka yra stipriai veikiama išorės rinkų tendencijų. Lietuvoje, kaip ir kitose 
Baltijos regiono šalyse, medienos kainos kinta tolygiai.

PAV. 11: VIDUTINĖS MEDIENOS KAINOS (EUR/KTM)

4.1.4. Miško įveisimas, atkūrimas ir priežiūra

Miško atkūrimo, įveisimo, miško želdinių ir žėlinių priežiūros ir apsaugos pagrindinis tikslas yra 
išsaugoti ir gausinti Lietuvos miškus ir jų išteklius, gerinti atkurtų ir įveistų miško želdinių ir žėlinių 
kokybę. 

Miško įveisimas ir atkūrimas

Lietuvos gamtinės sąlygos yra palankios miškams įveisti, atkurti ir puoselėti, tačiau naujo 
valstybinio miško įveisimo apimtys mažėja nuo 2008 m. VĮ VMU nėra perspektyvų ženkliai didinti 
miško ploto įveisimo apimčių dėl labai ribotos laisvos valstybinės žemės fondo žemės, 
netinkamos naudoti ir nenaudojamos žemės ūkiui, plotų perdavimo valstybinių miškų valdytojui 
miškams įveisti ir naujos, miško įveisimui tinkamos žemės įsigijimo galimybių. 2018-2020 metais 
iš viso gauta tik 400 ha tinkamos miškui įveisti žemės. Per 2020 metus įsigyti du privačios žemės 

* Latvijoje kainos nurodytos su transportavimo kaštais. Vidutinė apvaliosios medienos transportavimo kaina 2020 
metais – 6,23 Eur/m3

Šaltinis: BALTPOOL UAB, 2021 m.
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sklypai, skirti naujiems miškams įveisti, kurių bendras plotas 22,5 ha, o 2021 metais – trys 
sklypai, kurių bendras plotas 23 ha. Šiuo metu miškų įveisimo ir privačios žemės įsigijimo 
kompensavimo šaltinis yra Bendrųjų miškų ūkio reikmių (toliau – BMŪR) finansavimo programos 
lėšos.

Darbai 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Miško 
įveisimas 1794 1023 837 786 943 742 846 817 754 599 528 538 528

Miško 
atkūrimas 9285 8717 9358 9538 9732 9612 9902 9977 9808 9560 9192 9069 8643

Miško atkūrimo apimtys yra ženkliai didesnės už įveisimo apimtis. Miško atkūrimo būdai:

• Miško želdinimas. Miško atkūrimas arba įveisimas sėjant miško medžių ir krūmų sėklas 
arba sodinant iš jų išaugintus sodmenis24.

• Miško žėlimas. Miško atsikūrimas arba įsiveisimas be žmogaus pagalbos arba taikant 
miško žėlimą skatinančias priemones25. 

• Mišrusis miško atkūrimo būdas. Mišrusis miško atkūrimo būdas, t.y. miško želdinimas 
ir žėlimas ne mažesniame kaip 0,1 ha plote atkuriant mišką.

2020 m. 47 proc. miškui atkurti buvo naudojamas želdinimo būdas, 25 proc. – miško žėlimo, 28 
proc. – mišrusis miško atkūrimo būdas. Miško atkūrimo būdas želdinant turi daugiausiai 
pranašumų: lengviau suformuojama norimo atkurti medyno rūšinė sudėtis, lengvesnė priežiūra. 
Tačiau šis miško atkūrimo būdas yra brangesnis nei kiti miško atkūrimo būdai. Naudojant 
želdinimo miško atkūrimo būdą, medynas atkuriamas žinomos kilmės sodmenimis – tai leidžia 
tikėtis geresnės subrendusių medžių kokybės.

24 Dėl miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, LR aplinkos ministerija, 2008 m., Nr. D1-199.
25 Dėl miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, LR aplinkos ministerija, 2008 m., Nr. D1-199.

LENTELĖ 2: MIŠKO ĮVEISIMO IR ATKŪRIMO PLOTAS, HA, 2008-2020 M. 

Šaltinis: VĮ VMU duomenys, 2021 m.
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PAV. 12: MIŠKO ĮVEISIMAS IR ATKŪRIMAS, TŪKST. HA, 2020 M. 

Vykdydama miško įveisimo, atkūrimo ir priežiūros veiklas, VĮ VMU sėkmingai prisideda prie 
šalies ąžuolynų plotų didinimo. 2020 m. sausio 1 d. ąžuolynų plotai sudarė 2,4 proc. valstybinių 
miškų ploto26. VĮ VMU valdomuose miškuose ąžuolynų plotas 2019 01 01 buvo 23,5 tūkst. ha, 
2021 01 01 – 24,7 tūkst. ha. Iki 2020 m. siekiama ąžuolynų plotų reikšmė – 2,4 proc. bendro 
miškų ploto27. 

4.1.5. Miško dauginamosios medžiagos auginimas

Šiuo metu Lietuvoje yra 21 miško sodmenų medelynas ir vienas Raudondvario dekoratyvinių 
sodmenų medelynas. VĮ VMU valdomuose medelynuose užauginama virš 50 mln. sodmenų. 

Iki 2025 m. Lietuvoje vykdoma VĮ VMU medelynų veiklos optimizavimo programa, kurios tikslas – 
optimizuoti medelynų skaičių, juos modernizuoti bei įdiegti centralizuotą medelynų valdymą, 
gerinti sodmenų kokybę, siekti aukštesnės miško dauginamosios medžiagos kilmės kategorijos, 
diegti inovatyvias ir pažangias technologijas miško sėklų ruošos, aižymo ir sodmenų auginimo, 
laikymo procesuose ne tik auginant sodmenis uždarame, bet ir atvirame grunte. Prognozuojama, 
kad VĮ VMU medelynų veiklos optimizavimo programai įgyvendinti bus reikalingos 15-20 mln. 
Eur investicijos. 

26 Leidinys “Miškų ūkio statistika 2020”.
27 Nutarimas dėl nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 metų programos patvirtinimo, LR 
Vyriausybė, 2012 m., Nr. 569.

Šaltinis: VĮ VMU duomenys, 2021 m.
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PAV. 13: MEDELYNŲ VEIKLOS OPTIMIZAVIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANAS, 2019-2025 
M.

Planuojama, kad vykdant medelynų veiklos optimizavimo programą, iki 2025 m. VĮ VMU 
medelynų skaičius bus sumažintas iki 9 perspektyvių ir 4 konteinerizuotų medelynų, taip pat  
veiklą vykdys ir Raudondvario dekoratyvinių sodmenų medelynas. Įgyvendinus medelynų 
optimizavimo projektą, planuojamas 20 proc. sodmenų gamybos padidėjimas, kuris būtų 
realizuojamas eksporto rinkose. 

PAV. 14: TRAKŲ PERSPEKTYVUS (DEŠINĖJE) IR DUBRAVOS KONTEINERIZUOTAS MEDELYNAS. 

Perspektyvių ir konteinerizuotų medelynų našumas yra ženkliai didesnis už įprastų medelynų. 
Medelynų optimizavimo programa leis sumažinti išteklių kaštus medelynų veikloje ir pagerinti 
sodmenų kokybę. Taip bus efektyviau atkuriami Lietuvos miškai, atsivers galimybės didinti 
eksporto apimtis.

4.1.6. Miško infrastruktūros priežiūra ir kitų socialinių funkcijų vykdymas

VĮ VMU yra atsakinga už miško kelių priežiūros darbus.

Šaltinis: VĮ VMU, 2021 m.

Šaltinis: VĮ VMU, 2021 m. 
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Miško keliai

Lietuvoje yra 37,4 tūkst. km miško kelių, iš jų valstybinės reikšmės miškuose – 21,7 tūkst. km 
miško kelių (vietinės reikšmės vidaus miško kelių tinklas valstybinės reikšmės keliuose: keliai 
su danga (žvyro, smėlio-žvyro) – 7 tūkst. km, likę 14,7 tūkst. km – pagerinti ir natūralaus grunto 
keliai). VĮ VMU rūpinasi ir valstybinės reikšmės miškuose esančiais keliais, ir dalimi privačiuose 
miškuose esančių kelių. Šiuo metu pagrindinis VĮ VMU su kelių valdymu susijęs iššūkis – 
Lietuvos miško kelių inventorizacijos trūkumas, taip pat kelių klasifikavimo principų nustatymas ir 
atsakomybių pasiskirstymas tarp VĮ VMU, savivaldybių ir privačių miškų savininkų, vykdant 
miško kelių priežiūros darbus.

PAV. 15: LIETUVOS MIŠKO KELIŲ PASISKIRSTYMAS, TŪKST. KM, 2020 M.

Preliminariu vertinimu, apie 60 proc. BMŪR finansavimo programos lėšų bus išleidžiama 
privačiuose miškuose esančių kelių priežiūrai bei remontui. Bendrai VĮ VMU miško kelių 
priežiūrai, remontui, rekonstravimui ir tiesimui (statybai) per 2020 metus išleido 10,8 mln. Eur be 
PVM.

Finansavimo šaltinis, lėšos tūkst. Eur 
be PVM

Darbų rūšis
Kiekis, 

km VMU 
lėšos

KPPP 
lėšos

BMŪRP 
lėšos

Bendrai 
skirtos lėšos 
mln. Eur be 

PVM
Miško kelių priežiūra 9682 1639,1 - 3,9 1,6
Miško kelių paprastasis 
remontas 1563,4 1519,2 - 6141,2 7,7

Miško kelių kapitalinis 
remontas 2,56 - 260 - 0,3

Miško kelių 
rekonstravimas 4,302 - 223,1 - 0,2

Miško kelių tiesimas 
(statyba) 9,212 - 1032,1 - 1

VISO: 10,8

Šaltinis: VMT duomenys, 2020 m. 

LENTELĖ 3: IŠLAIDOS MIŠKO KELIŲ PRIEŽIŪRAI, REMONTUI, REKONSTRAVIMUI IR 
TIESIMUI 2020 M.
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PAV. 16: VĮ VMU MIŠKO KELIŲ PRIEŽIŪROS, REMONTO, REKONSTRAVIMO IR TIESIMO IŠLAIDŲ 
PASISKIRSTYMAS PROCENTAIS, 2020 M.

 

Lietuvos miškuose esančių kelių efektyvaus valdymo planas

Sudaryti miško kelių inventorizavimo darbo grupę, kuri turi:
1. Išnagrinėti dabartinę teisinę bazę, susijusią su vietinės reikšmės vidaus (miško) kelių 

inventorizavimu; 
2. Įvertinti teisinės bazės tinkamumą miško kelių inventorizacijai atlikti;
3. Parengti tvarką, kuri būtų išsami ir tinkama miško kelių registravimui, nurodyti 

parametrus, pagal kuriuos bus atrenkami inventorizuojami miško keliai (danga, plotis, 
priklausomybė, pravažumas):

3.1. Organizuoti ir pateikti VĮ VMU regioniniams padaliniams kelių žemėlapius popierine 
(mastelis M1:50000, 3 vnt.) ir skaitmenine forma.
3.2. Organizuoti atsakingų asmenų mokymus apie vieningą duomenų sužymėjimą į kelių 
žemėlapį.
3.3. Organizuoti kelių sužymėjimą į kelių žemėlapį vadovaujantis patvirtintais parametrais, 
užtikrinant suvedamų duomenų tikslumą, pagal kuriuos bus atrenkami inventorizuojami miško 
keliai skaitmeniniu formatu.
3.4. Susiderinti su savivaldybėmis sužymėtą kelių žemėlapį (popierine forma) dėl miško kelių, 
esančių miško žemėje, valdomoje VĮ VMU, kuriuos į savo kelių tvarkymo schemas (vietinės 
reikšmės kelių sąrašus) yra įsitraukusios savivaldybės.
3.5. Peržiūrėti gautus kelių žemėlapius, esant reikalui kartu patikslinti bei pagal minėtų žemėlapių 
skaitmeninius duomenis, suskirstyti kelius pagal patvirtintus parametrus.
3.6. Organizuoti VĮ VMU valdomų (prižiūrimų) miško kelių, kurie nutiesti (pastatyti, rekonstruoti ar 
kapitališkai suremontuoti) per pastaruosius  20 metų VĮ VMU (ar buvusių miškų urėdijų) lėšomis 
ir dotacijomis, duomenų apie įregistravimą surinkimą.
3.7. Parengti bendrą visų VĮ VMU regioninių padalinių susistemintą miško kelių žemėlapį 
skaitmeniniu formatu.
Parengus bendrą visų VĮ VMU regioninių padalinių susistemintą miško kelių žemėlapį 
skaitmeniniu formatu ir atlikus VĮ VMU valdomų/prižiūrimų miško kelių inventorizaciją, teikti VĮ 

Šaltinis: VĮ VMU duomenys, 2020 m.
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VMU ir Aplinkos ministerijos vadovybei siūlymą dėl neregistruotų miško kelių registracijos VĮ 
VMU vardu patikėjimo teise, nustatant sekantį eiliškumą:

1. VĮ VMU valdomi (prižiūrimi) miško keliai, kurie nutiesti (pastatyti, rekonstruoti ar 
kapitališkai suremontuoti) per pastaruosius 20 metų VĮ VMU (ar buvusių miškų urėdijų) 
lėšomis ir dotacijomis.

2. VĮ VMU valdomi (prižiūrimi) valstybinės reikšmės miškuose esantys miško keliai su 
dirbtine danga.

3. VĮ VMU valdomi (prižiūrimi) valstybinės reikšmės miškuose esantys miško keliai su 
natūralia danga, nuo 4 m važiuojamosios dalies pločio.

4. VĮ VMU valdomi (prižiūrimi) valstybinės reikšmės miškuose esantys miško keliai su 
natūralia danga, iki 4 m važiuojamosios dalies pločio.

5. Privažiavimai nuo valstybinės arba vietinės reikšmės kelių iki VĮ VMU valdomų miškų, 
kurie nuosavybės arba patikėjimo teise nevaldomi kitų fizinių arba juridinių asmenų (būtini 
logistikai).

6. Ne valstybinės reikšmės miškuose esantys miško keliai su dirbtine danga, kurie 
nuosavybės arba patikėjimo teise nevaldomi kitų fizinių arba juridinių asmenų (būtini 
logistikai).

7. Ne valstybinės reikšmės miškuose esantys miško keliai su natūralia danga, kurie 
nuosavybės arba patikėjimo teise nevaldomi kitų fizinių arba juridinių asmenų (būtini 
logistikai).

8. Privažiavimai nuo valstybinės arba vietinės reikšmės kelių iki VMU nevaldomų miškų, 
kurie nuosavybės arba patikėjimo teise nevaldomi kitų fizinių arba juridinių asmenų (būtini 
logistikai).

3.8. Atlikti neregistruotų miško kelių registraciją VĮ VMU vardu patikėjimo teise pagal nustatytą 
eiliškumą.
3.9. Atnaujinti miškų kadastro žemėlapį inventorizuotų miško kelių duomenimis.
3.10. Registruotus miško kelius apskaityti buhalterinėje apskaitoje.
3.11. Planuojant kapitalinio remonto, rekonstravimo ar tiesimo (statybos) apimtis ir objektus, 
vadovautis svarbiausiais (nustatytais) atrankos kriterijais (medienos naudojimo apimtys, būtini 
logistikai, šalia esantys gamtosauginiai ar rekreaciniai objektai ir socialiniu aspektu svarbūs 
keliai) bei kelio būklės parametrais (labai bloga, bloga, patenkinama). Esant dviem ar daugiau 
miško keliams ar jų ruožams, surinkusiems po vienodą balų skaičių, pirmenybė suteikiama tam 
keliui, kurio kelio būklės parametrai yra blogesni, o esant vienodiems kelio būklės parametrams 
išrenkamas kelias, kuris yra ilgiausias iš šių kelių.

4.1.7.  Gamtotvarkinė ir gamtosauginė veikla

VMU gamtotvarkinę ir gamtosauginę veiklą vykdo beveik 4000 ha miško žemės plote. Didžiausią 
dalį gamtotvarkinių darbų apima gamtiniu požiūriu vertingų atvirų vietovių palaikymas: miško 
laukymių šienavimas, pelkių saugojimas nuo apžėlimo menkaverte augmenija, meldinei 
nendrinukei išskirtų teritorijų priežiūra ir kt. EB svarbos natūraliose buveinėse bei kertinėse miško 
buveinėse vykdomi biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai, pavyzdžiui, saugant medžius 
senolius, kai yra šalinami šių medžių lają peraugantys ir stelbiantys medžiai. Vykdomos retųjų 
rūšių gausinimo priemonės: keliami inkilai žalvarniams, didžiosioms miegapelėms, įrengiamos 
dirbtinės lizdavietės stambiesiems plėšriems paukščiams ir kt. Šios veiklos įgyvendinamos 
atliekant darbus numatytus 30 Rūšių apsaugos ir gausos reguliavimo veiksmų planuose, 31 
gamtotvarkos plane ir kituose, į vidinės miškotvarkos projektus integruotose, gamtotvarkinėse 
priemonėse. Vykdant gamtotvarkinius darbus šiuo metu didžiausią iššūkį kelia tai, kad nėra 
patvirtintų EB svarbos natūralių buveinių tvarkymo rekomendacijų, kuriomis vadovaujantis būtų 
galima vykdyti buveinių priežiūrą, taip pagerinant jų būklę ir didinant gamtotvarkos darbų apimtis 
miškuose. 

4.1.8. Miško apsauga

Priešgaisrinė miško apsauga - vadovaujantis LR miškų įstatymu, VĮ VMU organizuoja bendros 
valstybinės priešgaisrinių priemonių sistemos įgyvendinimą ir palaikymą visuose šalies 
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miškuose, nepaisant jų nuosavybės formos. Pagal šią sistemą vykdomas miško gaisrų kilimo 
vietų stebėjimas, miško gaisrų gesinimas. Taip pat VĮ VMU vykdo gaisrų prevenciją – miškuose 
yra atnaujinamos mineralizuotas juostos, įrengiami priešgaisriniai keliai, vandens paėmimo 
telkiniai, vykdoma švietėjiška veikla. 

PAV. 17. MIŠKO GAISRŲ STATISTIKA

Priešgaisrinėms funkcijoms atlikti gaisrams kilti palankiu laikotarpiu, priklausomai nuo miškų 
gaisringumo klasės, VĮ VMU vykdo miškų stebėjimą. Miškų stebėjimui naudojama Antžeminė 
automatinė miško gaisrų stebėjimo sistema (toliau – AAMGSS) su 23 centriniais stebėjimo 
postais ir 82 detektoriais, kurios pagalba stebimi I-am ir II-am gaisrų rizikos laipsniams priskirti 
miškai. Mažiau gaisringose teritorijose dar naudojama 20 miško gaisrų stebėjimo bokštų, iš jų 
septyniolikoje bokštų miškų stebėjimą tiesiogiai vykdo budėtojai, o trijuose bokštuose įrengtos 
valdomos videokameros. Kilusių miško gaisrų gesinimui VĮ VMU naudoja 50 gaisrų gesinimo 
automobilių, 15 vandens cisternų ir 41 padidinto pravažumo lengvąjį automobilį su sumontuota 
įranga miško gaisrams gesinti.

Siekiant tobulinti miškų priešgaisrinės apsaugos sistemą, VĮ VMU ketina optimizuoti ir išplėsti 
galimų miško gaisrų kilimo vietų stebėjimą, kad automatizuota galimų miško gaisrų kilimo vietų 
stebėjimo sistema apimtų visus šalies miškus. Didelis dėmesys skiriamas kompleksiniam miško 
priešgaisrinės apsaugos sistemos pertvarkymui ir skaitmenizacijai. Užsakyta ir atlikta studija dėl 
būtino AAMGSS optimizavimo, modernizavimo ir alternatyvių sistemų taikymo, kurioje 
išanalizuotos šiuo metu kitose pasaulio valstybėse naudojamos sistemosa bei detaliai įvertintos 
trijų paslaugos teikėjų – IQ Fire Watch, SmokeD ir ADELIE system by Paratronic siūlomos 
automatizuotos miško gaisrų kilimo vietų aptikimo sistemos, jų pritaikymo galimybės Lietuvos 
sąlygomis, preliminarios įrengimo ir priežiūros 10 metų sąnaudos, įvertinti šių sistemų privalumai 
ir galimybės. Tokiu būdu sudarytos sąlygos ir rengiamasi tolimesniam naujos automatizuotos 
miško gaisrų aptikimo sistemos diegimo vystymui. Taip pat sustiprinta VĮ VMU materialinė-
techninė bazė įsigijus 7 priešgaisrinius automobilius, skirtus gesinti sąlyginai išsiplėtusiems 
gaisrams. 2022 m. planuojama įsigyti 16 visureigių su įmontuotais priešgaisriniais moduliais, 
kurie padeda skubiai reaguoti į pranešimus apie kilusius miško gaisrus, žvalgyti vietą ir, 
pasitvirtinus pranešimams, kilusius gaisrus nuslopinti iki išsiplėtimo. Šios priemonės padės 
pagerinti priešgaisrinę miško apsaugą ir sumažinti vidutinį miško gaisro plotą. Siekiama 
skaitmenizuoti su miškų priešgaisrine apsauga susijusios informacijos surinkimą, kas užtikrintų 
efektyvesnį pagrindinių duomenų apie miško gaisrus kaupimą, analizę ir panaudojimą. Esminis 
privalumas – užtikrintas operatyvus informacijos iš skirtingų VĮ Valstybinių miškų urėdijos 
regioninių padalinių gavimas, sudarytos galimybės analizuojant sukauptus duomenis gerinti visą 
miškų priešgaisrinės apsaugos sistemą, sudarytos palankesnės sąlygos bendradarbiauti su 
kitomis tarnybomis.

Sanitarinė miško apsauga - patikėjimo teise valdomų miškų apsauga nuo ligų, vabzdžių, 
gyvūnų ir abiotinių pažeidimų miškui. Organizuojamas ir vykdomas patikėjimo teise valdomų 
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miškų žvalgymas, siekiant laiku nustatyti medžių ligų, kenkėjų ir abiotinių veiksnių židinius, juos 
laiku likviduoti. Pastebėjus didelio masto miško kenkėjų, ligų ar abiotinių veiksnių pažeidimą (kai 
medynuose, želdiniuose, žėliniuose pažeidimai apima didesnį kaip 1 ha plotą arba (ir) yra 
masinio dauginimosi požymių (gausu skraidančių ar tupinčių vabzdžių, iš dalies ar visai nugraužti 
spygliai ar lapai, iš lajų krenta vabzdžių lervų ekskrementai, keičiasi spyglių ar lapų natūrali 
spalva, daug kur ant kamienų ar šakų yra vabzdžių veiklos požymių), ištisai džiūsta medžiai ir kt., 
apie juos laiku pranešama Valstybinei miškų tarnybai ir vykdomos Valstybinės miškų tarnybos 
pateiktos rekomendacijos dėl profilaktinių ar naikinamųjų priemonių naudojimo. 

Kovojant su pavojingais medžių liemenų kenkėjais vykdomas patikėjimo teise valdomų miškų 
žvalgymas, siekiant nustatyti naujus vėjavartų ir vėjalaužų židinius, vadovaujantis teisės aktais 
patvirtintais sanitarinės miško apsaugos reikalavimais, per nustatytą laiką iš miško išvežama ar 
kitais būdais apsaugoma miške paliekama spygliuočių mediena. 

Nuolat vykdoma sanitarinė miško apsauga, nustatyta Miško sanitarinės apsaugos taisyklių 
reikalavimuose. Taikomos biologinės, fizinės, mechaninės ir cheminės bei kitos miško apsaugos 
priemonės.

PAV. 18. ŽIEVĖGRAUŽIO TIPOGRAFO IR VIRŠŪNINIO ŽIEVĖGRAUŽIO PAŽEIDIMAI MIŠKUOSE BEI 
ATLIKTOS PRIEMONĖS, HA

PAV. 20 ABIOTINIAI PAŽEIDIMAI IR ATLIKTOS PRIEMONĖS MIŠKUOSE, HA

PAV. 19. ABIOTINAI PAŽEIDIMAI IR ATLIKTOS PRIEMONĖS MIŠKUOSE, HA
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Kasmet kiekvienas VMU regioninis padalinys, atsižvelgiant į žvalgymo rezultatus, tinkamus 
pažeidimų židiniams kilti plotus ir nustatytas prognozes, vadovaudamasis VMU direktoriaus 
2019-12-16 Įsakymu Nr. ĮS-315 patvirtintu Miško, medelynų, sėklinių miško medžių plantacijų 
sanitarinės būklės pagerinimo priemonių planų rengimo tvarkos aprašu,  parengia ir su VMU 
Miško apsaugos skyriumi ir Valstybine miškų tarnyba suderina ir patvirtina metinius Miškų, 
medelynų, sėklinių miško medžių plantacijų sanitarinės būklės pagerinimo planus. Vadovaujantis 
2020-11-03 VMU direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-20-216, patvirtintu Miško sanitarinės apsaugos 
priemonių vykdymo patikrinimo atlikimo ir atsakingų specialistų veiklos priežiūros vykdymo 
tvarkos aprašo reikalavimais,  periodiškai vykdoma šių planų įgyvendinimo kontrolė bei kontrolės 
priežiūra.

Šiltėjant klimatui didėja grėsmė didelio mąsto miško kenkėjų, ligų ir abiotinių veiksnių židinių 
susidarymui, todėl Miškų, medelynų, sėklinių miško medžių plantacijų sanitarinės būklės 
pagerinimo planai sudaromi kasmet, numatant didesnes miškų žvalgymo apimtis ir profilaktinių 
priemonių taikymą.

Miško apsauga nuo neteisėtų veiksmų – patikėjimo teise valdomų miškų apsauga nuo 
savavališko miško kirtimo, miško naudojimo tvarkos pažeidimų, miško išteklių grobstymo, miško 
teršimo, šiukšlinimo, miško padegimo. 

Patikėjimo teise valdomų miškų apsauga nuo neteisėtų veiksmų apima profilaktinių priemonių, 
tokių kaip visuomenės švietimas, reidai, budėjimai ir įvairios tarpžinybinės akcijos, taikymą, 
miško pažaidų nustatymą, fiksavimą, aplinkybių tyrimą ir kaltų dėl pažeidimų asmenų patraukimą 
administracinėn atsakomybėn arba informacijos dėl galimos nusikalstamos veikos perdavimą 
kompetentingoms institucijoms.

PAV. 21. MIŠKO PAŽAIDOS, HA
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Pasikeitus valstybinių miškų apsaugos pareigūnų statusui, VMU 2021-06-30 direktoriaus 
Įsakymu Nr. ĮS(E)-21-111 patvirtinta Valstybinių miškų apsaugos pareigūnų veiklos organizavimo 
instrukcija. Šių metų lapkričio 26 d. pasirašytas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos 
ministerijos ir VMU bendradarbiavimo susitarimas.

Sumažėjus pareigūnų skaičiui, didesnis dėmesys bus skiriamas valstybinių miškų apsaugos 
pareigūnų kompetencijai kelti ir mokymams.

Rekreaciniai objektai

VMU yra įrengusi ir prižiūri 1164 rekreacinius objektus: apžvalgos vietos, atokvėpio vietos, 
parkai, pažintiniai kompleksai, pažintiniai objektai, poilsiavietės, stovyklavietės, įvairūs takai ir kt. 
Informacija apie VĮ VMU valdomus rekreacinius objektus susisteminta ir pateikta visuomenei 
patogiu formatu, naudojant interaktyvų žemėlapį su nuotraukomis ir rekreacinių objektų 
aprašymais.

Tęsiamas rekreacinės infrastruktūros tinklo optimizavimas atsisakant netinkamų / neperspektyvių 
objektų bei spartinamas rekreacinių objektų remontas užtikrinant, kad geros būklės objektai 
sudarytų ne mažiau kaip 95 proc. Tuo pat metu kuriamas vieningas VMU rekreacinių objektų 
stilius.

Tęsiasi aktyvus bendradarbiavimas su biudžetinėmis įstaigomis (saugomų teritorijų direkcijomis, 
savivaldybėmis ir kt.), kurios pageidauja įrengti rekreacinius objektus VMU patikėjimo teise 
valdomuose miškuose – derinami ir į miškotvarkos projektus įtraukiami šių įstaigų pateikti 
rekreacinių objektų projektai ir pasirašomi susitarimai rekreacinių objektų įrengimui ir priežiūrai 
VMU patikėjimo teise valdomuose miškuose.
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PAV. 22: REKREACINIAI OBJEKTAI VĮ VMU VALDOMUOSE MIŠKUOSE, VNT., 2020 M.

PAV. 23: SKIRTINGŲ BŪKLIŲ REKREACINIAI OBJEKTAI (STOVYKLAVIETĖ PRIE SKAISČIO EŽERO 
KAIRĖJE IR ŠIMONIŲ GIRININKIJOS 85 KVARTALO POILSIAVIETĖ)

4.1.9. Kitų komercinių veiklų vystymas

VĮ VMU taip pat vykdo papildomas komercines veiklas, viena jų – medžioklės paslaugų teikimas. 

Medžioklė

Valstybinių miškų urėdija prižiūri ir medžiokles organizuoja 12 regioninių padalinių, 
18 profesionaliosios medžioklės plotų, kurie užima daugiau kaip 135 tūkst. hektarų bendrą plotą.

Šaltinis: VĮ VMU duomenys, 2020 m. 

Šaltinis: VĮ VMU duomenys, 2021 m. 
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PAV. 24: MEDŽIOKLĖS PLOTAI, TŪKST. HA, 2020-2021  M. SEZONAS
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Iš viso šiuo metu Lietuvoje yra apie 30 000 registruotų medžiotojų28.

VĮ VMU siūlomi medžioklės būdai – varant, tykojant ir/arba sėlinant. Medžioklių varant skaičius 
yra fiksuotas ir nusprendžiamas prieš medžioklės sezono pradžią. 2020-2021 m. sezono metu 
suplanuotos 69 medžioklės varant. Medžioklės varant dalyvių skaičius svyruoja nuo 14 iki 30. 
2020 m. lapkričio mėn. vyriausybei paskelbtus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje ir 
įvedus judėjimo tarp savivaldybių apribojimą, medžioklės varant nebeorganizuotos.

Iš 2020-2021 m. medžioklės sezone planuotų 69 medžioklių varant, suorganizuotos tik 9.

PAV. 25: MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIETOS IR MEDŽIOKLIŲ VARANT PASISKIRSTYMAS, 2020-2021  M. 
SEZONAS

Medžioklės tykojant ir/arba sėlinant skaičius nuolat kinta ir yra paskelbiamas ne vėliau nei 
2 savaitės prieš medžioklę. 2020-2021 m. sezono rugsėjo-spalio mėn. įvykdytos 238 medžioklės 

28 VĮ VMU vidiniai apskaitos duomenys.

Šaltinis: VĮ VMU duomenys, 2020 m.

Šaltinis: VĮ VMU duomenys, 2020 m.
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tykojant ir/arba sėlinant. Medžioklės tykojant ir/arba sėlinant dalyvių skaičius svyruoja nuo 1 iki 5 
dalyvių.

Dėl 2020 m. lapkričio mėn. Vyriausybės paskelbto karantino LR teritorijoje ir judėjimo tarp 
savivaldybių apribojimo, medžioklės tykojant ir/arba sėlinant organizavimas iki sezono pabaigos 
buvo sustabdytas.

Nuo 2019 m. į medžiokles tykojant ir/arba sėlinant registracija vyksta tik elektroniniu būdu.

2020-2021 m. sezono metu medžiojo 1143 medžiotojai, iš kurių apie 9 proc. buvo 
įvažiuojamosios medžioklės lankytojai, 91 proc. – vietinės medžioklės lankytojų.

Vadovaujantis profesionalios medžioklės plotų tvarkymo ir naudojimo nuostatais atliekamas 
vertinimas, jei pagal kompleksinio vertinimo rodiklius nustatoma, kad veikla plotų vienete 
neperspektyvi, VĮ VMU, suderinusi su Aplinkos ministerija, teikia siūlymą panaikinti atitinkamą 
Aplinkos apsaugos departamento VĮ VMU išduotą leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius 
tame profesionaliosios medžioklės plotų vienete.

Strateginio planavimo laikotarpiu VĮ VMU planuoja siūlyti aukštesnės kokybės medžioklės 
paslaugas, gerinti medžioklės klientų aptarnavimo ir vadybos funkcijas, taip pat populiarinti 
medžioklę tykojant ir/arba sėlinant tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. 

Turtas ir infrastruktūra

Po pertvarkos VĮ VMU turtas ir infrastruktūra yra inventorizuojama, centralizuojamos valdymo 
funkcijos. Laukiamas rezultatas – geresnė valdomo turto ir infrastruktūros būklė bei sumažėję 
veiklos kaštai.

VĮ VMU turi didelį kiekį miškų ūkio darbams skirtos technikos, tačiau jos kiekis ir būklė tarp RP 
stipriai skiriasi. Nemaža dalis technikos šiuo metu yra atnaujinama. 

Nuolat yra atliekama valdomo nekilnojamo turto inventorizacija bei tęsiamas nenaudojamo turto 
perdavimo VĮ Turto bankui arba kitoms institucijoms procesas, sukurta efektyvaus nekilnojamo 
turto valdymo politika, kuriami ir diegimai turto valdymo ir naudojimo procesai.

2021-2025 m. periodu yra planuojama optimizuoti medelynų veiklą, optimizuoti medelynų skaičių 
ir modernizuoti medelynų infrastruktūrą. 

Žmogiškieji ištekliai ir kompetencijos

VĮ VMU – pirmos kategorijos valstybinė įmonė ir patikimas darbdavys, veikiantis visuose 
Lietuvos regionuose. 

VĮ VMU valdyme diegiami gerosios personalo valdymo ir ugdymo praktikos principai. VĮ VMU 
valdymo struktūra periodiškai yra peržiūrima ir atnaujinama siekiant užtikrinti efektyvius veiklos 
procesus bei prisitaikyti prie kintančių sąlygų ir veiklos poreikių.  2020 m. įsigaliojo naujas 
centrinės administracijos organizacinės struktūros modelis, 2021 metais tipinė regioninių 
padalinių struktūra. Apklausos būdu nuolat vertinamas įmonės vidinis klimatas, darbuotojų 
įsitraukimas ir pasitenkinimas darbu. Gauti rezultatai reikšmingai prisideda tobulinant darbuotojų 
motyvacinės sistemos principus. 

Per 2021 metus patvirtintos Atrankų bei Veiklos vertinimo ir ugdymo politikos. Aprašyti beveik 
visi personalo srities procesai, pradėtos skaitmenizuoti darbuotojų asmens bylos. 
Centralizuojamos atrankos bei personalo administravimas, Personalo skyriaus specialistams 
priskiriant iki 5 regioninių padalinių. Patvirtinti VĮ VMU specialistų pareiginiai nuostatai, skyrių 
nuostatai.  

2021 metais VĮ VMU ir toliau dalyvauja darbo užmokesčio rinkos tyrimuose. Vertina pareigybių, 
kurių atsakomybės ir priskirtos funkcijos pasikeitė, lygius. Per 2021 metus daugiau nei 5 
pareigybėms buvo pakelti lygiai, t.y. bazinis darbo užmokestis. Taip pat 7 proc. pakelti visų 
pareigybių baziniai darbo užmokesčiai, tai sudarė papildomus 3 mln. Eur prie patvirtinto darbo 
užmokesčio fondo. Patvirtinti nauji vienetiniai įkainiai.
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Patvirtinus darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašą, pradėti intensyvūs vadovų 
mokymai/pasiruošimas metiniams pokalbiams, kurie prasidės 2022 metų pirmą ketvirtį.

Patvirtintus 2021 metų mokymų planą darbuotojų kompetencijos buvo keliamos daugiau nei 50 
mokymų. Dalyvių mokymuose buvo apie 3000. Mokymai vyko gilinant kompiuterinio raštingumo 
žinias, medienos matavimo, bepiločių skraidyklių valdymo, archyvavimo žinias – tam pasitelkti 
tiek išorės lektoriai, tiek auginta vidinių VĮ VMU lektorių komanda.

Per 2021 metus vyko daugiau nei 300 atrankų, iš kurių bent ketvirtadalis vidinių, taip sukuriant VĮ 
VMU darbuotojams galimybę kilti karjeros laiptais. Dauguma tiek išorinių, tiek vidinių atrankų 
buvo organizuojamos atsiradus poreikiui pildyti regioniniuose padaliniuose atsilaisvinusias 
pozicijas.
2021 metais darbuotojų renginių vyko ne mažiau nei 2020 metais. Įmonė skatino rinktis aktyvų 
lasvalaikį, dalyvauti judrumo savaitėje, žingsniuoti už savo padalinį. Tradicinė miškininko diena 
daugelio regioninių padalinių buvo švenčiama aktyviai judant ir žygiuojant Lietuvos pažintiniais 
takais.
Technologijų valdymas

VĮ VMU technologinė, įskaitant informacines technologijas, branda šiuo metu yra vidutinė. 
Atsižvelgiant į tai, kad iki 2018 m. veiklą vykdė 42 atskiros urėdijos ir nebuvo jokio centralizuoto 
požiūrio, pagrindinis iššūkis 2019-2020 metams buvo suvienodinti įvairiuose padaliniuose 
veikiančias veiklą administruojančias ir apskaitančias sistemas. Net jei RP iki 2018 m. buvo 
naudojamos tos pačios informacinės sistemos, procesai jose labai skyrėsi – tai apsunkino 
duomenų apjungimo galimybes. Susijungimo metu perimtų sistemų suvienodinimas ir perėjimas 
prie vienos iš turėtų sistemų pagrindinėse įmonės veiklose buvo atliktas, tiek kiek tai leido 
padaryti techninės galimybės. Tačiau šis pirminis suvienodinimas yra nepakankamas, nes iš 
esmės suvienodinti procesus ir veiklų fiksavimą IS nepavyko dėl technologinių naudojamos IS 
apribojimų, kuri yra urėdijose. Ilgainiui yra siekiama skaitmenizuoti visus pagrindinės veiklos bei 
palaikančių veiklų procesus, įdiegiant vieningą informacinę miškų valdymo sistemą. Šie tikslai 
atsispindi Strategijoje.

Operacijos ir procesai

Pagrindinės VĮ VMU veiklos siejamos su žaliavų ar produktų teikimu VĮ VMU klientams. VĮ VMU 
procesams itin didelę svarbą turi turto, infrastruktūros bei žmogiškųjų išteklių efektyvus ir 
tinkamas panaudojimas. 

VĮ VMU siekia gerinti veiklos procesų (ypatingai medienos ruošos ir prekybos) skaidrumą bei 
efektyvumą, taip pat įgyvendinti palaikančiųjų funkcijų centralizavimą investuojant į naujų 
informacinių technologijų diegimą.

Medienos ruošos ir miškininkystės veiklų procesai yra sudėtingi – reikalingas ne tik teorinis 
miškų ūkio valdymo pasirengimas, bet ir miškų ūkio darbams skirtos technikos valdymo įgūdžiai, 
taip pat būtina laikytis griežtų saugumo nurodymų, taisyklių bei LR aplinkos ministerijos teisės 
aktuose nurodytų reikalavimų.

Finansinis pajėgumas

VĮ VMU finansinė būklė yra priklausoma nuo medienos kainos rinkoje, kuriai jokios įtakos VĮ 
VMU negali daryti. VĮ VMU vykdoma pagrindinė veikla generuoja vidutiniškai apie 40 mln. Eur 
per metus grąžą valstybei, tačiau su ženkliais svyravimais – priklausomai nuo konkrečių metų 
medienos rinkos kainų. Sudarinėjamos ilgalaikės sutartys medienos prekybos srityje leidžia 
prognozuoti pinigų srautus, lemiančius veiklos likvidumą.

Ruošiantis reorganizacijai, investicijos reorganizuojamose įmonėse buvo ribojamos, todėl 
sukauptas rezervas pertvarkos, modernizavimo ir procesų harmonizavimo veikloms.

Remiantis realistiniu VĮ VMU finansų prognozės scenarijumi, 2022-2026 m. periodu  VĮ VMU 
planuoja skirti 119,5 mln. Eur investicijoms.
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4.2. Finansiniai rodikliai

VĮ VMU finansiniai rodikliai stebimi pagal veiklų kategorijas. Pagrindinė veikla – medienos ruoša 
ir prekyba – generuoja apie 94 proc. visų VĮ VMU pajamų. Koreguoto grynojo pelno rodiklis 
2018-2020 m. mažėjo – tam lemiamą įtaką turėjo kritusios medienos žaliavos kainos Lietuvoje ir 

tarptautinėje rinkoje. Nuo 2021 metų antros pusės fiksuojamas ženklus kainų didėjimas.

Rodiklis 2018 2019 2020 2021 
prognozė

Pajamos 180,4 157,7 149,8 200,0
žaliavinės medienos 168,5 147,4 140,7 190,3
nenukirsto miško 0,2 0,3 0,3 0,3
sėklų ir sodmenų 2,3 2,9 2,6 2,5
antrinės produkcijos 4,9 4,1 3,5 4,4
medžioklės paslaugų 0,5 0,6 0,4 0,5
transporto paslaugų 3,2 2,1 2,0 1,7
kitos 0,8 0,3 0,3 0,3
Pardavimo savikaina 60,8 56,8 65,8 63,3
žaliavinės medienos 51,5 48,8 58,4 55,8
nenukirsto miško 0,0 0,0 0,2 0,2
sėklų ir sodmenų 2,4 2,9 2,5 2,3
antrinės produkcijos 2,6 2,4 2,4 2,6
medžioklės paslaugų 0,4 0,3 0,3 0,5
transporto paslaugų 3,4 2,1 1,7 1,7
kitos 0,5 0,3 0,2 0,2
Bendrasis pelnas 119,6 100,9 84,0 136,7
Veiklos sąnaudos be mokesčių 63,0 70,4 63,1 67,2
pardavimų sąnaudos 3,9 2,9 2,9 4,4
miško atkūrimo ir gausinimo sąnaudos 40,1 42,3 38,0 38,9
specialiųjų įpareigojimų sąnaudos 7,4 11,0 9,8 11,4
bendrosios ir administracinės sąnaudos 11,6 14,2 12,3 12,4
Veiklos mokesčių sąnaudos 28,0 25,1 24,4 31,8
Kitos veiklos rezultatas 0,2 0,3 1,3 0,7
Finansinės veiklos rezultatas 0,1 0,6 0,2 0,1
Ikimokestinis pelnas 28,9 6,3 -2,0 38,5
Pelno mokestis 4,0 1,0 -0,5 5,8
Grynasis pelnas 24,9 5,3 -1,5 32,7
EBITDA 38,8 15,9 7,5 49,3
EBITDA (marža) 21% 10% 5% 25%
Koreguotas grynasis pelnas 54,9 35,8 27,0 68,9
Koreguota EBITDA 74,1 51,6 41,1 91,8
Koreguota EBITDA (proc.) 41,1% 32,7% 27,4% 45,9%

Koreguota EBITDA = EBITDA + privalomieji atskaitymai + turto mokestis + spec. įpareigojimai

LENTELĖ 4: VĮ VMU FINANSINIAI RODIKLIAI MLN. EUR, 2018-2021 M. 
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APLINKOS VEIKSNIŲ APIBENDRINIMAS

Atlikus vidinių ir išorinių veiksnių analizę, nustatytos esminės VĮ VMU stiprybės ir silpnybės, 
priklausančios nuo vidaus veiksnių, bei galimybės ir grėsmės, priklausančios nuo išorinių 
veiksnių.

Vidinės stiprybės | Esminės SSGG analizės metu identifikuotos VĮ VMU stiprybės yra 
kokybiška ir paklausi produkcija, stabili finansinė padėtis bei kvalifikuoti ilgametę patirtį miškų 
ūkio sektoriuje turintys specialistai. 

VĮ VMU produkcija yra kokybiška (FSC sertifikuota) ir paklausi rinkoje. VĮ VMU yra stambiausia 
įmonė Lietuvos medienos žaliavos tiekimo rinkoje, medienos žaliavos paklausa ir pirkėjų ratas 
yra stabilus. Sudaromos ilgalaikės bei pusmetinės sutartys leidžia iš anksto planuoti ir 
organizuoti medienos ruošos veiklą.
Medienos žaliava parduodama aukciono būdu elektroninėje medienos prekybos sistemoje. Dalis 
sutarčių sudaroma uždaro aukciono būdu, tai leidžia užtikrinti maksimalią kainą ir pajamas 
VĮ VMU. 
VĮ VMU valdo dideles turto ir infrastruktūros apimtis bei turi didžiausią miškų ūkio technikos 
parką Lietuvoje. 
Sparčiai vykdoma VĮ VMU pertvarka ir pagrindinių veiklų modernizacija ateityje leis dar labiau 
didinti veiklos efektyvumą ir produkcijos našumą. 
VĮ VMU – pirmos kategorijos valstybinė įmonė ir patikimas bei saugus darbdavys. Įmonėje 
darbuotojų kaita yra palyginti žema, darbuotojai yra savo sričių profesionalai, sukaupę didelę 
patirtį miškų ūkio sektoriuje arba kitose valstybės valdomose įmonėse. VĮ VMU prisideda prie 
visuomenės švietimo ugdant meilę gamtai bei teikiant kitas plačiajai visuomenei prieinamas 
paslaugas.

VĮ VMU finansinė padėtis yra stabili. Ruošiantis pokyčiams yra sukauptas finansinis rezervas, 
VĮ VMU turi nulinį įsiskolinimo lygį.

Vidiniai iššūkiai | Pagrindinis vidinis VĮ VMU iššūkis – pagrindinių veiklos ir palaikančių procesų 
skaidrumo ir efektyvumo užtikrinimas. Veiklos funkcijų centralizavimas ir efektyvumo didinimas – 
viena esminių strateginių krypčių 2022-2026 m.

Kitas iššūkis – modernių informacinių sistemų ir sprendimų trūkumas VĮ VMU veikloje. VĮ VMU 
technologinė, įskaitant informacines technologijas, branda yra vidutinė. Šiuo metu naudojamos 
veiklos valdymo ir apskaitos sistemos yra technologiškai pasenusios ir nepritaikytos tokio dydžio 
ir veiklos apimties įmonei. Dabartinės įmonės galimybės standartizuoti ir automatizuoti 
pagrindinius veiklos procesus yra apribotos naudojamų IS techninėmis galimybėmis. Ilgainiui yra 
siekiama skaitmenizuoti visus pagrindinės veiklos bei palaikančių veiklų procesus, įdiegiant 
vieningą informacinę miškų valdymo sistemą. 

VĮ VMU turi didelį kiekį miškų ūkio darbams skirtos technikos, tačiau jos kiekis ir būklė tarp RP 
stipriai skiriasi. Nemaža dalis nusidėvėjusios technikos šiuo metu yra atnaujinama arba 
likviduojama. Nusidėvėjusi technika riboja medienos ruošos ir miškininkystės darbų atlikimo 
apimtis bei didina vidiniais resursais atliekamų darbų savikainą. Sprendžiant šį vidinį iššūkį, 
planuojama atnaujinti ir, kur prasminga, vienodinti miško ūkio darbų techniką, reguliariai 
atnaujinti automobilių parką, centralizuoti remonto paslaugų pirkimus.

Pagrindinės VĮ VMU sąnaudų grupės yra mokos fondas, užmokestis rangovams už darbus, 
mokesčių sąnaudos. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. rugsėjo 10 d. 
įsakyme Nr. (66)-D8-721 „Dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių, susijusių su valstybės 
įmone Valstybinių miškų urėdija“ išreikštus lūkesčius, VĮ VMU siekia prisidėti prie regioninės 
politikos įgyvendinimo ir stengiasi maksimaliai išsaugoti darbo vietas regionuose, prisidėti prie 
socialinės atskirties mažinimo, yra sukūrusi ir įdiegusi vieningą darbuotojų apmokėjimo 
motyvavimo sistemą (pagal kurią mokamas vienodas bazinis atlyginimas nepriklausomai nuo 
regiono ekonominio lygio). Priimant sprendimus dėl darbo užmokesčio ar rangovų įkainių, 
vadovybė atsižvelgia ir į kitus lūkesčius, todėl ekonominiai kriterijai ir tikslai nėra vienintelis 
faktorius. Tuo pačiu rangos paslaugos yra perkamos viešųjų pirkimų būdu, taip užtikrinant realią 
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rinkos kainą. Taip pat mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise, privalomieji 
atskaitymai iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką nepriklauso nuo veiklos 
rezultatų ir šių mokesčių dydžio VĮ VMU kontroliuoti negali. 

Išorinės galimybės | Remiantis įvairiomis analizėmis, medienos ir medienos produktų paklausa 
iki 2030 m. Lietuvoje ir Europoje išliks stabili arba augs dėl pramonės vystymosi. Tai turėtų lemti 
ir stabilias arba augančias medienos žaliavos kainas. 

Strateginio planavimo periodu LR aplinkos ministerijai kasmet patvirtinus nesumažintas 
pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų bei kirtimo liekanų normas, VĮ VMU galės užtikrinti stabilias 
biokuro žaliavos pasiūlos apimtis. Tai leis labiau diversifikuoti VĮ VMU pajamas.

Išoriniai iššūkiai | VĮ VMU pajamos yra tiesiogiai priklausomos nuo LR aplinkos ministerijos 
nustatomų kirtimų apimčių. Šiuo metu LR Vyriausybės patvirtinta kirtimo norma 2019-2023 m. 
Tačiau esant kirtimo normos pakeitimams, tai turėtų tiesioginės įtakos Įmonės kirtimų apimtims ir 
pajamoms. Kadangi kirtimų normos nustatymo procese Įmonė nedalyvauja, o Įmonės įstatai 
nesuteikia teisės užsiimti nesusijusia veikla, šis rizikos veiksnys traktuojamas kaip prigimtinis.

Dėl galimų miško kirtimus reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų, siekiant užtikrinti miškų 
apsaugą ir išsaugoti biologinę įvairovę miškuose, priklausomai nuo priimamų sprendimų 
scenarijų, apribojimai gali turėti įtakos kirtimų normos išdėstymui, todėl ir VĮ VMU pajamoms bei 
prisidėti prie medienos ruošos sąnaudų didėjimo. Siekdama kontroliuoti šio išorinio iššūkio 
galimą įtaką veiklos rezultatams, VĮ VMU dalyvauja diskusijose, kuriose siekiama atrasti tinkamą 
balansą tarp miško teikiamų ekonominės, ekologinės ir socialinės naudų.

Ekonomikos svyravimai gali paveikti VĮ VMU pajamas dėl produkcijos paklausos kitimo ir 
medienos žaliavos kainų svyravimų. Strateginio planavimo periodu galimi tiek medienos žaliavos 
kainų augimo, tiek kritimo scenarijai.

Klimato kaita ir neprognozuojamos stichinės nelaimės gali padaryti neigiamą įtaką užauginamų 
medžių kiekiui ir parduodamos medienos kokybei. Šį iššūkį VĮ VMU nuolatos vertina ir į jį 
atsižvelgia planuojant ir vykdant kirtimus bei atkuriant mišką.

LENTELĖ 5: VĮ VMU VIDINIAI IR IŠORINIAI VEIKSNIAI

STIPRIOSIOS PUSĖS SILPNOSIOS PUSĖS

• VĮ VMU produkcija yra kokybiška (FSC 
sertifikuota) ir paklausi rinkoje.

• VĮ VMU yra stambiausia įmonė Lietuvos 
medienos žaliavos tiekimo rinkoje. Ilguoju 
laikotarpiu medienos žaliavos paklausa yra 
stabili. Sudaromos ilgalaikės bei pusmetinės 
sutartys leidžia iš anksto planuoti ir organizuoti 
medienos ruošos veiklą.

• Medienos žaliava parduodama aukciono būdu 
elektroninėje medienos prekybos sistemoje. 
Dalis sutarčių sudaroma uždaro aukciono 
būdu, kas leidžia užtikrinti maksimalią kainą ir 
pajamas VĮ VMU. 

• Valdomos didelės turto ir infrastruktūros 
apimtys, didžiausias miškų ūkio technikos 
parkas Lietuvoje. 

• Sparčiai vykdoma pagrindinių veiklų 
modernizacija, leisianti ateityje didinti veiklos 
efektyvumą ir produkcijos našumą.

• VĮ VMU – pirmos kategorijos valstybinė įmonė 
ir patikimas bei saugus darbdavys. Įmonėje 
darbuotojų kaita yra palyginti žema, 

• Pagrindinių veiklos ir palaikančių procesų 
skaidrumo ir efektyvumo stoka. Palaikančiųjų 
funkcijų centralizavimo ir skaitmenizavimo IS 
trūkumas.

• Modernių valdymo informacinių sistemų ir 
sprendimų trūkumas VĮ VMU veikloje. VĮ VMU 
technologinė, įskaitant informacines 
technologijas, branda yra vidutinė. Šiuo metu 
naudojamos veiklos valdymo ir apskaitos 
sistemos yra technologiškai pasenusios ir 
nepritaikytos tokio dydžio ir veiklos apimties 
įmonei. Dabartinės įmonės galimybės 
standartizuoti ir automatizuoti pagrindinius 
veiklos procesus yra apribotos naudojamų IS 
techninėmis galimybėmis. IT padaliniui sunku 
konkuruoti darbo rinkoje ir įdarbinti reikalingų 
kompetencijų darbuotojus, nes kvalifikuotų IT 
specialistų paklausa rinkoje labai didelė ir 
daugelis įmonių siūlo aukštesnius atlyginimus. 

• Nusidėvėjusi miškų ūkio darbams skirta 
technika, ribojanti darbų atlikimo kokybę bei 
didinanti darbų savikainą.
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5. VĮ VMU VEIKLOS STRATEGIJA

5.1. Misija, vizija, vertybės

VĮ VMU veiklą, strategines kryptis ir ilgalaikes vertybines nuostatas apibendrina ir įprasmina 
šūkis: Kad Lietuvoje visada oštų miškas. Kad miške visiems būtų gera.

VĮ VMU įgyvendina savo misiją gamtos, visuomenės ir darbuotojų atžvilgiu:

• Gamta. Prisidedame prie Lietuvos miškingumo didinimo, biologinės įvairovės ir miško 
ekosistemų išsaugojimo bei klimato kaitos švelninimo.

• Visuomenė. Atsakingai valdome patikėtą valstybės turtą – Lietuvos miškus, puoselėjame 
jį ateities kartoms, užtikriname prieinamumą ir kuriamą vertę visuomenei.

darbuotojai yra savo sričių profesionalai, 
sukaupę didelę patirtį miškų ūkio sektoriuje 
arba kitose valstybės valdomose įmonėse.

• VĮ VMU prisideda prie visuomenės švietimo 
ugdant meilę gamtai bei teikiant kitas plačiajai 
visuomenei prieinamas paslaugas.

• VĮ VMU finansinė padėtis yra stabili. 
Ruošiantis pokyčiams yra sukauptas finansinis 
rezervas, VĮ VMU turi nulinį įsiskolinimo lygį.

• Žmogiškųjų resursų trūkumas centrinėje 
administracijoje. 

• Ribotos galimybės kontroliuoti pagrindines 
sąnaudų grupes – mokos fondas, užmokestis 
rangovams už darbus, mokesčių sąnaudos. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS

• Medienos ir medienos produktų paklausa iki 
2030 m. Lietuvoje ir Europoje išliks stabili arba 
augs dėl pramonės vystymosi. Tai turėtų lemti 
ir stabilias arba augančias medienos žaliavos 
kainas. 

• Glaudesnis bendradarbiavimas su švietimo ir 
mokslo institucijomis.

• Strateginio planavimo periodu LR aplinkos 
ministerijai kasmet patvirtinus nesumažintas 
pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų bei kirtimo 
liekanų normas, VĮ VMU galės užtikrinti 
stabilias biokuro žaliavos pasiūlos apimtis. Tai 
leistų labiau diversifikuoti VĮ VMU pajamas bei 
bus kuriamos papildomos darbo vietos 
regionuose.

• Užsienio gerosios praktikos pritaikymas 
alternatyvių veiklų vystymui ir netradicinių 
išteklių panaudojimui.

• Pagrindinės veiklos apimtys yra priklausomos 
nuo politinių sprendimų (pagrindinių ir tarpinių 
miško kirtimų norma, prekybos žaliavine 
mediena taisyklės, mokesčių dydis ir pan.), 
todėl VĮ VMU gali susidurti su kirtimų 
mažinimo ar kitais komercinės veiklos 
suvaržymais.

• Medienos kainų svyravimai turi reikšmingą 
įtaką VĮ VMU pajamoms ir veiklos rezultatui. 
Strateginio planavimo periodu galimi tiek 
medienos žaliavos kainų augimo, tiek kritimo 
scenarijai.

• Dėl galimų miško kirtimus reglamentuojančių 
teisės aktų pakeitimų, siekiant užtikrinti  miškų 
apsaugą ir išsaugoti biologinę įvairovę 
miškuose, priklausomai nuo priimamų 
sprendimų scenarijų, apribojimai gali turėti 
įtakos kirtimų normos išdėstymui, todėl ir VĮ 
VMU pajamoms bei prisidėti prie medienos 
ruošos sąnaudų didėjimo.

• Darbo jėgos brangimas strateginio planavimo 
laikotarpiu turės įtakos VĮ VMU sąnaudų 
augimui.

• Visuomenės pasipriešinimas VĮ VMU 
vykdomiems pokyčiams bei kasdienei veiklai 
dėl informacijos trūkumo.

• Klimato kaita ir stichinės nelaimės gali padaryti 
neigiamą įtaką užauginamų medžių kiekiui ir 
parduodamos medienos kokybei.
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• Darbuotojai. Skatiname socialiai atsakingą elgesį, siekiame būti patraukliausiu darbdaviu 
visuose Lietuvos regionuose.

VĮ VMU vizija – atsakinga gamtai ir žmogui įmonė, kurianti didžiausią ekologinę, ekonominę ir 
socialinę naudą visuomenei. Gerosios praktikos pavyzdys ir įkvėpimo šaltinis.

VĮ VMU savo veikloje vadovaujasi 5 pagrindinėmis vertybėmis:

• Skaidrumas. VĮ VMU – skaidriai valdoma įmonė, priimanti aiškius, etiškus ir sąžiningus 
sprendimus, kurianti korupcijai atsparią aplinką. Nulinė tolerancija korupcijai – vienas iš 
svarbiausių veiklos principų.

• Atvirumas. VĮ VMU siekia išsamiai, aiškiai ir laiku viešinti visuomenei informaciją apie 
VĮ VMU veiklą. VĮ VMU atstovauja bendriems visuomenės interesams, operatyviai 
reaguoja į kintančią aplinką bei stengiasi miškus paversti maksimaliai atvira ir svetinga 
erdve visuomenei.

• Išmintis. VĮ VMU veikloje naudoja sukauptas žinias ir patirtį, skatina nuolatinį tobulėjimą, 
meistriškumą, asmeninę ir veiklos brandą. VĮ VMU derina pažangius darbo principus ir 
technologijas su geriausiomis miškininkystės tradicijomis, siekdama socialinės, 
ekologinės ir ekonominės veiklos pusiausvyros.

• Dėmesys žmogui. VĮ VMU darbuotojai yra lojalūs, kompetentingi ir darbštūs specialistai. 
VĮ VMU pastebimas ir sąžiningai vertinamas kiekvieno darbuotojo indėlis ir nuopelnai. 
VĮ VMU organizacijos kultūra pagrįsta tarpusavio pagalba ir pagarba kiekvienam Lietuvos 
piliečiui.

• Meilė gamtai. VĮ VMU vadovaujasi tvaraus ir atsakingo miško išteklių valdymo principais. 
Meilė gamtai – kiekviename žingsnyje, kas dieną – pamatinė VĮ VMU vertybė. VĮ VMU 
prisideda prie visuomenės švietimo ugdant meilę gamtai.
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PAV. 26: VĮ VMU VIZIJA, MISIJA IR VERTYBĖS

5.2. Strateginės kryptys

Siekdama įgyvendinti viziją, VĮ VMU, įvertinusi turimus išteklius, įgūdžius, patirtį, aplinkos 
ribojimus bei galimas grėsmes ir galimybes, nustatė pagrindines strategines kryptis 2022-2026 
m. laikotarpiui. Žemiau pateikiamos strateginės kryptys, kurios atitinka subalansuotų veiklos 
rodiklių metodikos (angl. Balanced Scorecard) atitinkamas perspektyvas: finansinė perspektyva, 
organizacijos mokymosi ir augimo perspektyva, klientų ir paslaugų perspektyva bei vidinių 
procesų perspektyva.

PAV. 27: VĮ VMU STRATEGINĖS KRYPTYS, 2022-2026 M.
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VĮ VMU siekia būti atsakinga gamtai ir žmogui įmone, taip pat gerosios praktikos pavyzdžiu ir 
įkvėpimo šaltiniu. Šiam tikslui pasiekti yra identifikuotos 5 strateginės kryptys:

A. Didinti miško ekosistemų tvarumą. VĮ VMU siekia užtikrinti kompleksinę miškų ūkio 
veiklą ir aplinkosaugą, suteikiant didžiausią ekologinę naudą visuomenei ir regionams.

B. Gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą. VĮ VMU siekia užtikrinti patikimą ir 
kokybišką medienos žaliavos bei jos produkcijos tiekimą. Taip pat užtikrinti didžiausią 
socialinę naudą visuomenei, teikiant įvairias paslaugas. Ši strateginė kryptis pagal 
subalansuotos veiklos rodiklių metodiką yra orientuota į teikiamų paslaugų ir produktų 
apimtis, kokybę bei plėtrą.

C. Didinti veiklos skaidrumą. VĮ VMU siekia tapti maksimaliai skaidria ir sąžininga, 
kuriančia korupcijai atsparią aplinką. Taip pat siekiama didinti visuomenės pasitikėjimą VĮ 
VMU veikla, viešinant objektyvią ir suprantamą informaciją. Ši strateginė kryptis pagal 
subalansuotos veiklos rodiklių metodiką yra orientuota į vidinių veiklos procesų 
efektyvumo didinimą.

D. Didinti veiklos efektyvumą. VĮ VMU siekia didinti veiklos efektyvumą, suvienodinti ir 
skaitmenizuoti veiklos procesus. Ši strateginė kryptis pagal subalansuotos veiklos 
rodiklių metodiką, yra orientuota į vidinių veiklos procesų efektyvumo didinimą bei 
finansinę grąžą.

E. Kurti aukštos darbo kultūros organizaciją. VĮ VMU siekia tapti maksimaliai atsakinga 
ir profesionalia organizacija, kurioje kiekvienas darbuotojas yra gerbiamas, vertinamas, 
jam tinkamai atlyginama už jo indėlį. VĮ VMU siekia sukurti darbo aplinką, kurioje 
specialistai gali betarpiškai ir drąsiai dalintis patirtimi ir naujomis idėjomis. Ši strateginė 
kryptis pagal subalansuotos veiklos rodiklių metodiką yra orientuota į organizacijos 
augimą ir tobulėjimą per žmogiškuosius išteklius.

5.3. Tikslai ir uždaviniai

Strateginėmis kryptimis suformuluoti VĮ VMU strateginiai tikslai ir uždaviniai bei nustatytos 
siektinos efekto ir rezultato rodiklių reikšmės. Detali informacija apie VĮ VMU strateginių tikslų ir 
strateginių uždavinių siektinas vertes bei atsakingus asmenis pateikiama priede Nr.1 VĮ VMU 
Strateginis veiklos planas 2022-2026 m.

A1 tikslas | Mažinti klimato kaitos poveikį ir didinti medynų produktyvumą bei atsparumą

Laukiamas rezultatas: įgyvendintų A1 tikslo strateginių uždavinių (A1.1.-A1.5.) stebėsenos 
rodiklių dalis – 100 proc.

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2026 m. pabaigos.

Atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotojas miškininkystei.

A1. uždaviniai:

A1.1. Didinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų absorbciją, didinant medynų tūrį VĮ 
VMU valdomuose III-IV grupių miškuose.

Tvari miško atkūrimo, įveisimo ir priežiūros veikla tiesiogiai prisideda prie šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijų mažinimo. VĮ VMU siekia prisidėti prie klimato kaitos poveikio 
švelninimos didinant medienos prieaugį.

Laukiamas rezultatas: metinis medienos prieaugis VĮ VMU valdomuose III-IV gr. 
miškuose – 7,7 mln. m3.

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2025 m. pabaigos.

Šaltinis: VĮ VMU, 2020 m.
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Atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotojas miškininkystei.

A1.2. Didinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų absorbciją įveisiant naujus 
miškus.

Po valstybinių žemės plotų perdavimo VĮ VMU siekia maksimaliai produktyviai išnaudoti 
perimtus žemės plotus ir per 24 mėn. nuo perdavimo momento įveisti ne mažiau nei 
85 proc. naujų miškų šių plotų teritorijos.

Laukiamas rezultatas: įveistų naujų miškų dalis per 24 mėn. nuo žemės perdavimo VĮ 
VMU – 100 proc.

Numatomi įgyvendinimo terminai: nuolatinis procesas.

Atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotojas miškininkystei.

A1.3. Didinti medynų atsparumą, formuojant klimato kaitai ir pažeidimams 
atsparesnius medynus, užtikrinant kokybiškesnių medynų atkūrimą/įveisimą, 
gerinti atkurtų ir įveistų miško želdinių ir žėlinių kokybę.   

Laukiamas rezultatas: geros kokybės atkurtų ir įveistų miško želdinių ir žėlinių, vertinamų 
septintaisiais metais, dalis, ne mažiau 70 proc.

Numatomi įgyvendinimo terminai: nuolatinis procesas. 

Atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotojas miškininkystei.

A1.4. Didinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų absorbciją tvarkant pažeistas 
pelkes.

VĮ VMU siekia didinti gamtotvarkos veiklos apimtis, intensyviau vykdant klimato kaitos 
neigiamo poveikio prevenciją. Pelkės yra metano – šiltnamio efektą sukeliančių dujų – 
natūralus šaltinis, todėl 2022-2026 m. VĮ VMU planuoja padidinti tvarkomų pažeistų 
pelkių plotus iki 530 ha per metus.

Laukiamas rezultatas: pelkių plotas, kuriame atlikti atkūrimo darbai – 530 ha.

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2026 m. pabaigos.

Atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotojas miškininkystei.

A1.5. Didinti atkuriamų ir įveisiamų medynų tvarumą ir produktyvumą, naudojant 
aukštos genetinės vertės miško sodmenis.

Genetiškai vertingos sėklos (surinktos sėklinėse plantacijose ir genetiniuose 
draustiniuose) padeda užauginti produktyvesnius ir tvaresnius medynus. VĮ VMU 2022-
2026 m. siekia optimizuoti medelynų veiklą ir didinti genetiškai vertingų sėklų gamybos ir 
naudojimo (atkuriant/įveisiant mišką) apimtis.

Laukiamas rezultatas: sodmenų, užaugintų iš genetiškai vertingų sėklų (surinktų 
sėklinėse plantacijose ir genetiniuose draustiniuose), kiekis – 36 mln. vnt.

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2026 m. pab.

Atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotojas miškininkystei.

A2 tikslas | Gerinti biologinės įvairovės būklę VĮ VMU valdomuose miškuose

Laukiamas rezultatas: įgyvendintų A2 tikslo strateginių uždavinių (A2.1.-A2.5.) stebėsenos 
rodiklių dalis – 100 proc.

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2026 m. pab.

Atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotojas miškininkystei.

A2. uždaviniai:
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A2.1. Gerinti VĮ VMU valdomuose miškuose esančių natūralių miško, pelkių ir 
pievų buveinių apsaugą ir būklę.

VĮ VMU siekia gerinti miškuose esančių natūralių miško, pelkių ir pievų buveinių apsaugą 
ir būklę. 

Laukiamas rezultatas: įgyvendintos gamtotvarkos priemonės miškuose - 4724,2 ha. 

Numatomi įgyvendinimo terminai: 2026 m. pab.

Atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotojas miškininkystei.

A2.2. Identifikuoti ir išsaugoti biologinės įvairovės požiūriu vertingiausius miško 
sklypus VĮ VMU valdomuose miškuose.

VĮ VMU siekia išsaugoti miškų genetikos (kiekvienos rūšies ir populiacijos vidaus) 
įvairovę, taip pat stiprinti biologinę įvairovę bei saugoti pavojuje atsidūrusius biologinius 
išteklius.

Laukiamas rezultatas: natūraliai raidai paliktų vertingų miško sklypų dalis nuo valdomo 
miško ploto – 10 proc.

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2025 m. pab.

Atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotojas miškininkystei.

A2.3. Atitikti FSC standarto reikalavimus.

Laukiamas rezultatas: FSC sertifikatus turinčių VĮ VMU valdomų miškų dalis – 100 proc.

Numatomi įgyvendinimo terminai: nuolatinis procesas.

Atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotojas miškininkystei, direktoriaus pavaduotojas 
medienos ruošai ir prekybai.

A2.4. Gerinti biologinės įvairovės apsaugą įgyvendinant ne VĮ VMU 
finansuojamus gamtosaugos ir gamtotvarkos projektus.

VĮ VMU siekia gerinti biologinės įvairovės apsaugą aktyviai dalyvaujant ne VĮ VMU 
finansuojamuose strateginės svarbos ir aprėpties gamtosaugos ir gamtotvarkos 
projektuose.

Laukiamas rezultatas: įgyvendintų (ir pradėtų įgyvendinti) ne VĮ VMU finansuojamų 
gamtosaugos ir gamtotvarkos projektų skaičius per strateginio planavimo periodą – 8 vnt.

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2026 m. pabaigos.

Atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotojas miškininkystei.

A2.5. Gerinti miško ekosistemų išsaugojimą, atitikti FSC ekosisteminių paslaugų 
sertifikavimo reikalavimus.

VĮ VMU siekia gerinti biologinės įvairovės, vandens ir dirvožemio apsaugą, atitikti ir 
sertifikuoti VĮ VMU valdomus miškus pagal FSC ekosisteminių paslaugų sertifikavimo 
reikalavimus.

Laukiamas rezultatas: sertifikatus turinčių RP skaičius per strateginio planavimo periodą 
– 12 vnt.

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2026 m. pab.

Atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotojas miškininkystei.

B1 tikslas | Gerinti medienos ruošos ir prekybos procesų kokybę 

Laukiamas rezultatas: pagamintos medienos apyvartumas – vidutiniškai 70 dienų sandėlyje. 

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2026 m. pab.
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Atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotojas medienos ruošai ir prekybai.

B1. uždaviniai:

B1.1. Didinti medienos ruošos efektyvumą.

VĮ VMU siekia efektyviai vykdyti medienos ruošos darbus, didinant brandžių medynų 
plynų kirtimų likvidinės medienos tūrio išeigą su bendru stiebų tūriu.

Laukiamas rezultatas: brandžių medynų plynų kirtimų likvidinės medienos tūrio išeiga 
lyginant su bendru stiebų tūriu – 76,1 proc.

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2026 m. pabaigos.

Atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotojas medienos ruošai ir prekybai.

B2 tikslas |  Užtikrinti stabilias biokuro žaliavos pasiūlos apimtis

VĮ VMU, atsižvelgiant į valstybės tikslus, siekia užtikrinti stabilias miško kirtimo liekanų ir 
smulkios nelikvidinės medienos panaudojimo biokurui pasiūlos apimtis.

Laukiamas rezultatas: pasiūlytas pardavimui biokuro žaliavos kiekis – 400 tūkst. m3 .

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2026 m. pab.

Atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotojas medienos ruošai ir prekybai.

B2. uždaviniai:

B2.1.  Užtikrinti stabilias biokuro žaliavos pasiūlos apimtis. 

Taip siekiama efektyviau naudoti miškuose paliekamos produkcijos dalį.

(laukiamas rezultatas, numatomi įgyvendinimo terminai ir atsakingas asmuo atitinka prie 
B2. tikslo pateiktą informaciją).

B3 tikslas | Didinti visuomenei teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę

Laukiamas rezultatas: įgyvendintų strateginių uždavinių (B3.1.-B3.2) stebėsenos rodiklių dalis – 
100 proc.

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2025 m. pab.

Atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotojas miškininkystei.

B3. uždaviniai:

B3.1. Užtikrinti atvirų duomenų teikimą visuomenei apie VĮ VMU valdomus 
rekreacinius objektus elektroniniu formatu.

VĮ VMU siekia gerinti rekreacinių objektų valdymą bei didinti informacijos apie visuomenei 
teikiamas turizmo ir kitas paslaugas prieinamumą.

Laukiamas rezultatas: rekreacinių objektų pasų, perkeltų į elektroninę erdvę, dalis – 
100 proc.

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2025 m. pabaigos.

Atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotojas miškininkystei.

B3.2. Užtikrinti VĮ VMU priklausančių rekreacinių objektų efektyvų valdymą ir 
priežiūrą.

VĮ VMU siekia gerinti dabartinių rekreacinių objektų kokybę ir būklę, investuojant į objektų 
atnaujinimą, rekonstravimą bei plėtrą.



55

Laukiamas rezultatas: geros būklės rekreacinių objektų dalis – 95 proc.

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2025 m. pabaigos.

Atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotojas miškininkystei.

C1. tikslas | Didinti visuomenės pasitikėjimą VĮ VMU veikla

Laukiamas rezultatas: visuomenės nuomonės vertinimo indeksas – 7.

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2025 m. pab.

Atsakingas asmuo: Komunikacijos skyriaus vadovas.

C1. uždaviniai:

C1.1. Teikti objektyvią ir visuomenei suprantamą informaciją apie VĮ VMU veiklą.

VMU siekia teikti aktualią, objektyvią ir išsamią informaciją apie Įmonės veiklą visuomenei 
bei suinteresuotosioms šalims.

Laukiamas rezultatas: visuomenės nuomonės vertinimo indeksas – 7.

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2026 m. pab.

Atsakingas asmuo: Komunikacijos skyriaus vadovas.

C1.2. Formuoti teigiamą įmonės įvaizdį viešojoje erdvėje

VMU siekia formuoti teigiamą įmonės įvaizdį viešojoje erdvėje, stiprinti reputaciją ir didinti 
teigiamų informacinių žinučių skaičių viešojoje erdvėje.

Laukiamas rezultatas: įmonės įvaizdžio formavimas žiniasklaidoje pagal 
teigiamą/neigiamą/neutralų toną proc. – 40/5/55

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2026 m. pabaigos.

Atsakingas asmuo: Komunikacijos skyriaus vadovas.

C1.3. Didinti VĮ VMU interneto svetainės žinomumą

VMU kuria naują interneto svetainę ir siekia pritraukti į ją miškininkystės temomis ir 
įmonės veikla besidominčius skaitytojus bei pateikti išsamią ir aktualią jiems informaciją 
apie įmonės veiklą.

Laukiamas rezultatas: interneto svetainės unikalių lankytojų skaičiaus didėjimas +10 
proc. kasmet.

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2026 m. pabaigos.

Atsakingas asmuo: Komunikacijos skyriaus vadovas.

C.1.4. Vykdyti švietėjišką veiklą apie miškininkystę

VMU siekia šviesti visuomenę apie miškininkystę ir ugdyti mišką mylinčią bei gerbiančią 
kartą, todėl svariai prisideda prie Jaunųjų miško bičiulių veiklos atgaivinimo.

Laukiamas rezultatas: Jaunųjų miško bičiulių narių skaičiaus didinimas +5 proc. kasmet.

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2026 m. pabaigos.

Atsakingas asmuo: Komunikacijos skyriaus vadovas.

C2. tikslas | Korupcijos, neetiškos veiklos ir neteisėto turto pasisavinimo netoleravimas 
VĮ VMU veikloje

Laukiamas rezultatas: Valdymo koordinavimo centro valdysenos indekso dalies „Skaidrumas“ 
reikšmė – A+.

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2026 m. pabaigos.
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Atsakingi asmenys: direktorius, Prevencijos skyriaus vadovas.

C2. uždaviniai:

C2.1. Įdiegti antikorupcinę vadybos sistemą pagal ISO 37001.

VĮ VMU siekia įdiegti antikorupcinę vadybos sistemą, kuri būtų parengta sertifikavimui. 
Diegiant antikorupcinę vadybos sistemą, įmonė kuria ir tobulina korupcijai atsparią 
aplinką, diegia korupcijos prevencijos, korupcijos rizikos valdymo priemones, didina 
darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą.

Laukiamas rezultatas: įdiegta antikorupcinė vadybos sistema.

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2020 m. pab. įpusėtas diegimo procesas; iki 2022 m. 
pabaigos įdiegta ir paruošta sertifikavimui (sertifikatas ISO 37001).

Atsakingas asmuo: Prevencijos skyriaus vadovas.

D1. Tikslas | Suvienodinti ir tobulinti veiklos procesų valdymą

Laukiamas rezultatas: bendrųjų administracinių sąnaudų sumažėjimas (neatsižvelgiant į darbo 
užmokesčio augimą) – 20 proc.

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2026 m. pabaigos.

Atsakingas asmuo: direktorius, direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams; Finansų 
vadovas.

D1. uždaviniai:

D1.1. Suvienodinti miškų ūkio darbų procesus RP.

VĮ VMU siekia standartizuoti miškų įveisimo, atkūrimo, priežiūros ir kitus miškų ūkio 
darbus visuose VĮ VMU regioniniuose padaliniuose.

Laukiamas rezultatas: suvienodinti miškų ūkio darbų procesai RP.

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2020 m. pab. įpusėtas vienodinimo procesas; iki 
2022 m. pabaigos suvienodinta. 

Atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotojas miškininkystei.

D1.2. Centralizuoti buhalterinės apskaitos valdymo funkcijas.

VĮ VMU siekia centralizuoti buhalterinės apskaitos valdymo funkcijas.

Laukiamas rezultatas: centralizuotos buhalterinės apskaitos valdymo funkcijos %.

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2022 m. pabaigos.

Atsakingas asmuo: Finansų vadovas.

D1.3. Centralizuotai vykdyti regioninių padalinių mažos vertės pirkimus.

VĮ VMU siekia centralizuoti mažos vertės viešuosius pirkimus, užtikrinant maksimalų 
veiklos skaidrumą ir efektyvų išteklių panaudojimą.

Laukiamas rezultatas: centralizuotai vykdomų mažos vertės viešųjų pirkimų dalis pagal 
vertę – 75 proc.

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2026 m. pabaigos.

Atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams.

D1.4. Standartizuoti medelynų darbo procesus.

Šiuo metu VĮ VMU vykdo medelynų valdymo optimizavimo programą, siekiant didinti 
medelynų veiklos valdymo efektyvumą. 

Laukiamas rezultatas: standartizuotas valdymo procesas medelynuose %.
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Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2022 m. pabaigos.

Atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotojas miškininkystei.

D1.5. Centralizuoti nekilnojamojo turto valdymo funkcijas.

VĮ VMU siekia centralizuoti nekilnojamojo turto valdymo funkcijas optimizuojant turto 
valdymo bei administravimo sąnaudas. 

Laukiamas rezultatas: centralizuotas nekilnojamojo turto valdymo procesas.

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2022 m. pabaigos.

Atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams.

D1.6. Įdiegti tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (IFRS).

VĮ VMU siekia įdiegti vieningus tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (IFRS).

Laukiamas rezultatas: įdiegti tarptautiniai finansinės atskaitomybės apskaitos standartai 
(IFRS).

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2020 pabaigos parengtas detalus IFRS diegimo 
planas; iki 2021 m. pabaigos pilnai įdiegta.

Atsakingas asmuo: Finansų vadovas.

D2. Tikslas | Didinti valstybės turto valdymo efektyvumą

Laukiamas rezultatas: koreguoto EBITDA (EBITDA + Privalomieji atskaitymai + Turto mokestis + 
Specialieji įpareigojimai) (ekonominė grąža valstybei) pelningumo svertinis vidurkis 2022-2026 
m. – 34,9 proc. (2022-2024 m. vidurkis 36,8 proc.).

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2026 m. pabaigos.

Atsakingas asmuo: Įmonės vadovybė.

D2. uždaviniai:

D2.1. Įdiegti nepertraukiamos miškotvarkos procesą. 

VĮ VMU siekia keisti dabartinę miškotvarkos sistemą, įgyvendinant nepertraukiamos 
miškotvarkos principus. Sistemos pokyčiai leis parengti duomenis, kurie tiksliau atspindės 
valdomų resursų būklę, leis efektyviau tvarkyti valdomus miškus bei planuoti veiksmus 
ateityje. Numatomas papildomas D2.1. tikslo derinimas su LR aplinkos ministerija.

Laukiamas rezultatas: įdiegtas nepertraukiamos miškų inventorizacijos procesas 23-juose 
RP.

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2026 m. pabaigos.

Atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotojas miškotvarkai.

D2.2. Įvertinti VĮ VMU naudojamą miškų ūkio techniką, jos poreikį, užtikrinti 
racionalų technikos panaudojimą.

VĮ VMU siekia didinti medkirčių ir medvežių naudojimo efektyvumą ir intensyvumą.

Laukiamas rezultatas: miškų ūkio technikos panaudojimo intensyvumo augimas nuo 
pradinio įverčio – 10 p.p.

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2026 m. pabaigos.

Atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotojas medienos ruošai ir prekybai, direktoriaus 
pavaduotojas miškininkystei.

D2.3. Užtikrinti racionalų ir efektyvų turto naudojimą.
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VĮ VMU siekia sumažinti tenkančias išlaidas NT išlaikymui diegdama šiuolaikiškus turto 
valdymo bei administravimo sprendimus.

Laukiamas rezultatas: administracinio NT bendros išlaikymo sąnaudos, tenkančios 1 m2 
bendro ploto, eurais. Procentinis sumažėjimas nuo nustatyto dydžio.

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2026 m. pab. sumažinti tenkančias sąnaudas 1 m2 
iki 17 proc.

Atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams.

D2.4. Pertvarkyti ir optimizuoti medelynų valdymą.

Šiuo metu VĮ VMU įgyvendina medelynų optimizavimo programą, kurios metu yra 
mažinamas medelynų skaičius ir plečiamas perspektyvių bei konteinerizuotų medelynų 
tinklas.

Laukiamas rezultatas: realizuojamas miško sodmenų kiekis tūkst. vnt. iš 1 ha ploto – 90.

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2025 m. pabaigos.

Atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotojas miškininkystei.

D2.5. Diegti pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir miško 
dauginamosios medžiagos auginimo technologijas.

Šiuo metu VĮ VMU siekia didinti auginamų sodmenų produktyvumą.

Laukiamas rezultatas: įgyvendintų  projektų (objektų/infrastruktūros) skaičius, vnt. – 12. 

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2026 m. pabaigos.

Atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotojas miškininkystei.

D2.6. Užtikrinti Lietuvos miškuose esančių kelių efektyvų valdymą, priežiūrą ir 
plėtrą.

Šiuo metu VĮ VMU siekia identifikuoti visus Lietuvos miškuose valdomus kelius, 
efektyvinti jų valdymą ir priežiūrą. 

Laukiamas rezultatas: įgyvendintas Lietuvos miškuose esančių kelių efektyvaus valdymo 
planas.

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2020 m. pabaigos parengtas detalus planas; iki 
2021 m. pabaigos identifikuoti VĮ VMU valdomi Lietuvos miškuose esantys keliai; iki 
2022-2023 m. pabaigos įpusėtas įgyvendinimo procesas; iki 2024 m. pabaigos 
įgyvendinta.

Atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotojas medienos ruošai ir prekybai.

D.2.7. Įdiegti skaitmenizuotą miškų valdymo ir apskaitos sistemą.

Įdiegti skaitmenizuotą miškų valdymo ir apskaitos sistemą.

Laukiamas rezultatas: įdiegta miškų valdymo informacinė sistema.

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2023 m pabaigos.

Atsakingas asmuo: Technologijų vadovas, direktoriaus pavaduotojas medienos ruošai ir 
prekybai, direktoriaus pavaduotojas miškininkystei, direktoriaus pavaduotojas 
miškotvarkai, Finansų vadovas.

D.2.8. Laiku įgyvendinti numatytas investicijas.

Laukiamas rezultatas: atlikta darbų ir įsigyta ilgalaikio turto už 119,5 mln. Eur (2022-2024 
m. už 95,5 mln. Eur).

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2026 m. pabaigos.

Atsakingas asmuo: Įmonės vadovybė.
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D.2.9. Siekti palaikyti optimalų piniginių lėšų dydį įmonės sąskaitose.

Laukiamas rezultatas: vidutinis grynų pinigų ir lėšų bankuose santykis su visu įmonės 
turtu sumažės iki 25 % dydžio 2023 m., 2025-2026 m. sieks apie 26 %.

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2026 m. pabaigos.

Atsakingas asmuo: Įmonės vadovybė.

D.2.10. Užtikrinti įplaukas į valstybės biudžetą.

Laukiamas rezultatas: vidutinė metinė 2022-2026 m. pelno įmokos ir netipinių mokesčių 
suma – 37,2 mln. Eur (2022-2024 m. – 40,5 mln. Eur).

Numatomi įgyvendinimo terminai: 2022-2026 m. vidurkis.

Atsakingas asmuo: Įmonės vadovybė.

D.2.11. Įdiegti vieningą personalo valdymo informacinę sistemą.

VĮ VMU siekia analizuoti su darbuotojais susijusią informaciją įvairiais pjūviais, 
mažesniais kaštais.

Laukiamas rezultatas: įdiegta vieninga personalo valdymo informacinė sistema. 

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2022 m. pab.

Atsakingas asmuo: Personalo skyriaus vadovas, Technologijų vadovas.

D.2.12. Išlaikyti optimalų balansą tarp Įmonės pajėgumais atliekamų ir perkamų 
rangos darbų.

Laukiamas rezultatas: įmonės pajėgumais atliekami miško kirtimo darbų dalis per 
strateginį laikotarpį palaikoma iki 28 proc., žaliavinės medienos ir miško kirtimo liekanų 
išvežimo iš biržių į miško sandėlius dalis palaipsniui per strateginį laikotarpį mažinama iki 
32 proc. nuo viso kiekio.

Numatomi įgyvendinimo terminai: kirtimų dalies palaikymas per strateginį laikotarpį ir 
išvežimo dalies palaipsnis mažinimas iki strateginio laikotarpio pabaigos.

Atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotojas medienos ruošai ir prekybai.

D.2.13. Įdiegti vieningą medkirčių duomenų apie pagamintų sortimentų tūrį 
perdavimo  informacinę sistemą.

Laukiamas rezultatas: įdiegta sistema naudojanti duomenis iš Įmonės ir rangos įmonių 
medkirčių.

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2026 m. pabaigos.

Atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotojas medienos ruošai ir prekybai, Technologijų 
vadovas, Prevencijos skyriaus vadovas. 

D.2.14. Fotogrametrinio medienos matavimo metodo naudojimas žaliavinės 
medienos, kurios tūriui nustatyti galima naudoti grupinį arba fotogrametrinį matavimo 
metodą.

Laukiamas rezultatas:  žaliavinės medienos, kurios tūriui nustatyti galima naudoti grupinį 
arba fotogrametrinį matavimo metodą, matuojamos pardavėjo sandėliuose 
fotogrametriniu matavimo metodu kiekis, praktinis naudojimas 60 proc./priėmimas, 
perdavimas 60 proc.

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2026 m. pabaigos.

Atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotojas medienos ruošai ir prekybai, Technologijų 
vadovas, Prevencijos skyriaus vadovas. 

D.2.15.    Automatizuotos miško gaisrų aptikimo sistemos įdiegimas.
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Šiuo metu vykdant priešgaisrinę miškų apsaugą galimų miško gaisrų kilimo vietų 
aptikimui ir miškų stebėjimui naudojama Antžeminė automatinė miško gaisrų stebėjimo 
sistema (toliau – AAMGSS) su 23 centriniais stebėjimo postais ir 82 detektoriais, kurios 
pagalba stebimi I-am ir II-am gaisrų rizikos laipsniams priskirti miškai. Mažiau gaisringose 
teritorijose dar naudojama 20 miško gaisrų stebėjimo bokštų, iš jų septyniolikoje bokštų 
miškų stebėjimą tiesiogiai vykdo budėtojai, o trijuose bokštuose įrengtos valdomos 
videokameros.

Naudojamai galimų miško gaisrų kilimo vietų aptikimo ir miškų stebėjimo sistemai jau 10 
metų, todėl jos resursas artėja prie pabaigos, todėl būtina sistemą keisti nauja, kartu 
praplečiant stebimų miškų teritorijas į tas vietas, kur stebėjimas vykdomas iš 
priešgaisrinių bokštų ir kitus, III-am gaisrų rizikos laipsniui priskirtus miškus.

Laukiamas rezultatas: inovatyvi ir efektyviai veikianti automatizuota miško gaisrų aptikimo 
sistema.

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2024 m. pabaigos.

Atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotojas miškininkystei.  

E1 tikslas | Diegti socialiai atsakingos veiklos principus

Laukiamas rezultatas: socialinė grąža valstybei, vykdant specialiuosius įpareigojimus, 
vidutiniškai per metus – 13,1 mln. Eur. 

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2026 m. pabaigos.

Atsakingas asmuo: direktorius, direktoriaus pavaduotojas miškininkystei, direktoriaus 
pavaduotojas medienos ruošai ir prekybai.

E1. uždaviniai:

E1.1. Bendradarbiauti su mokslo, švietimo, mokymo įstaigomis, vystant mokslinę ir 
švietėjišką veiklą bei kitomis įmonėmis, tarnybomis ir organizacijomis, keičiantis 
informacija ir koordinuojant bendrus veiksmus.

VĮ VMU siekia aktyviau bendradarbiauti su mokslo ir mokymo įstaigomis vystant mokslinę 
ir švietėjišką miškų sektoriaus veiklą bei stiprinti bendradarbiavimą su kitomis 
organizacijomis. 

Laukiamas rezultatas: pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių skaičius – 2 per metus.

Numatomi įgyvendinimo terminai: nuolatinis procesas.

Atsakingas asmuo: direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams.

E2 tikslas | Efektyvinti žmogiškųjų išteklių valdymą

Laukiamas rezultatas: darbuotojų įsitraukimo indekso augimas nuo pradinio įverčio – 8 p.p.

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2023 m. pabaigos.

Atsakingas asmuo: direktorius, Personalo skyriaus vadovas.

E2. uždaviniai:

E2.1. Formuoti kompetentingą ir stabilų VĮ VMU kolektyvą.

VĮ VMU siekia suburti kompetentingą ir stabilų kolektyvą, gebantį užtikrinti pokyčių 
valstybinių miškų valdymo srityje inicijavimą ir įgyvendinimą.

Laukiamas rezultatas: savanoriška specialistų kaita – iki 12,7 proc.

Numatomi įgyvendinimo terminai: nuolat stebimas.

Atsakingas asmuo: Personalo skyriaus vadovas.

E2.2. Įdiegti darbuotojų motyvavimo sistemą, skatinančią darbuotojų profesinių 
kompetencijų augimą bei pasitenkinimą darbu.
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VĮ VMU siekia kelti ir išlaikyti darbuotojų motyvaciją dirbti Įmonėje, kelti jų profesines 
kompetencijas. 

Laukiamas rezultatas: aukštos kompetencijos motyvuoti, darbu patenkinti darbuotojai, 
įdiegti kompleksiniai rodikliai. 

Laukiamas rezultatas: kasmet vertinamo rodiklio augimas 7 procentiniais punktais nuo 
pradinio įverčio.

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2023 m. pabaigos įdiegta, po įdiegimo nuolat 
stebima.

Atsakingas asmuo: Personalo skyriaus vadovas.

E2.3.   Užtikrinti efektyvias specialistų atrankas ir sklandžios adaptacijos procesą 
įmonėje.

VĮ VMU siekia vykdyti skaidrias atrankas bei užtikrinti naujai priimamų darbuotojų 
sklandžią adaptaciją. 

Laukiamas rezultatas: kasmet 2 procentais mažėjantis darbuotojų, išdirbusių įmonėje iki 
vienerių metų, kaitos rodiklis.

Numatomi įgyvendinimo terminai: nuolat stebimas.

Atsakingas asmuo: Personalo skyriaus vadovas.

E2.4.  Darbuotojų pakeičiamumo užtikrinimas (vadovų pamainos auginimas).

VĮ VMU siekia  kryptingai ugdyti specialistus, galinčius ir norinčius, esant poreikiui, užimti 
vadovo poziciją. 

Laukiamas rezultatas: darbuotojų, galinčių pakeisti vadovus, sąrašas.

Numatomi įgyvendinimo terminai: iki 2024 m. pabaigos. 

Atsakingas asmuo: Personalo skyriaus vadovas.

Į Strategiją nėra įtraukti LR aplinkos ministro Lūkesčių laiške VĮ VMU įvardinti uždaviniai, kurie 
jau yra įgyvendinti. Taip taip detalioje lentelėje (Priedas Nr. 1) nėra rodomi jau įgyvendinti 2021-
2025 m. nustatyti rodikliai: Užtikrinti klientams pateikiamus medienos kiekius; Įdiegti suvienodintą 
medienos ruošos ir prekybos procesą; Skaitmenizuoti medžioklės paslaugų sistemą; Diegti 
efektyviai veikiančią transporto naudojimo kontrolės sistemą, kurios pagalba būtų efektyviai 
valdomas transporto parkas. 

Strategijoje taip pat nėra atspindėtas kasdienių LR miškų įstatyme numatytų VĮ VMU funkcijų 
vykdymas bei LR Vyriausybės nutarime „Dėl nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-
2020 metų programos patvirtinimo“ numatytų tikslų įgyvendinimas VĮ VMU veiklos apimtyje.



62

6. RIZIKOS IR JŲ VALDYMO PRIEMONĖS

VĮ VMU veikia nuolat kintančioje aplinkoje, todėl vykdo nuolatinį išorinių ir vidinių rizikų stebėjimą 
ir valdymą, priešingu atveju kiltų rizika nepasiekti užsibrėžtų tikslų ar patirti nuostolių. Kuriant ir 
įgyvendinant vidaus kontrolės ir rizikų valdymo sistemą Įmonėje, 2021 metais buvo patvirtintos 
sisteminės rizikų valdymo nuostatos, kurios įtvirtintos Įmonės politikose ir kurios tiesiogiai nustato 
rizikų valdymą:

- Antikorupcinė politika, nustatanti pagrindines principines nuostatas dėl korupcijos rizikos 
valdymo įmonėje;

- Vidaus kontrolės politika, nustatanti, kad vidaus kontrolė įmonėje kuriama ir palaikoma, 
atsižvelgiant į Įmonės veiklos rizikas ir yra skirta įmonės rizikų, įskaitant korupcijos riziką, 
valdymui;

- Rizikų valdymo politika, nustatanti, kad rizikų valdymas yra Įmonės veiklos dalis, 
padedanti užtikrinti įmonės veiklos strategijos, įsipareigojimų įgyvendinimą, saugios 
aplinkos darbuotojams kūrimą, visuomenės bei įmonės veiklos partnerių pasitikėjimo 
Įmone didinimą. Rizikų valdymo politika nustato rizikų valdymo principus, modelį, rizikų 
valdymo procese dalyvaujančių asmenų teises, pareigas ir atsakomybę. Politikos 
nuostatas įgyvendins Rizikų valdymo proceso aprašas, kuris detaliai reglamentuos metinį 
rizikų valdymo procesą įmonėje.

Įmonės rizikos valdymas apima įmonės rizikų identifikavimą, veiksnių nustatymą, analizę ir 
priemonių, kurios sumažintų ar pašalintų neigiamą poveikį, leistų pasinaudoti naujomis veiklos 
galimybėmis, parinkimą. Rizika valdoma vykdant kartotinius procesus, padedančius nustatyti 
veiklos strategiją, siekti išsikeltų tikslų ir priimti žinojimu pagrįstus sprendimus. Įmonėje, kasmet 
peržiūrint strateginį veiklos planą, atliekant išorinės ir vidinės aplinkos vertinimą, SSGG analizę, 
peržiūrimos ir įmonės veiklos rizikos. VĮ VMU veiklos rizikų nustatymas ir vertinimas įmonėje 
vykdomas darbuotojo, struktūrinio padalinio lygmeniu, po to įmonės lygmeniu. Periodinio rizikų 
įvertinimo proceso metu kiekvienas struktūrinis padalinys nustato su jo veiklos sritimi susijusius 
vidinius ir išorinius rizikos veiksnius, nuo kurių priklauso galimi įvykiai, turėsiantys neigiamos ar 
teigiamos įtakos VĮ VMU tikslams, efektyviam veiklos vykdymui, įmonės reputacijai.

Siekiant sistemingai ir informacinių technologijų įrankiais valdyti rizikas, 2021 m. gegužės mėnesį 
buvo įdiegtas Rizikų ir vidaus kontrolės priemonių registras, kuriame buvo išskirtos didžiausios 
operacinės VĮ VMU veiklos rizikos bei nustatytos šių rizikų valdymo priemonės. Rizikų registras 
leidžia atsakingiems darbuotojams realiu laiku teikti informaciją apie rizikų valdymo priemonių 
įgyvendinimą, rezultatus, o rizikų valdymo priemonių įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę 
atliekantiems vadovams ir kitiems įgaliotiems darbuotojams, gauti susistemintus duomenis apie 
rizikų valdymui įgyvendinamas priemones.

Įmonė ir toliau planuoja stiprinti ir tobulinti sisteminį rizikų valdymą, 2022-2023 m. parengdama 
aukščiau nurodytų politikų įgyvendinamuosius teisės aktus, įdiegdama skaitmeninį rizikų registrą.
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7. STRATEGIJOS FINANSINĖ IŠRAIŠKA

VĮ VMU finansiniai rodikliai tiesiogiai priklauso nuo žaliavinės medienos kainų, kurioms jokios 
įtakos VĮ VMU daryti negali. Prognozuoti atskirų metų kainas penkis metus į priekį taip pat 
netikslinga dėl sunkiai nuspėjamo jos kitimo konkrečiais metais. Todėl finansiniai rodikliai 
modeliuojami pagal 3 scenarijus:

• Realistiniame scenarijuje numatomas kainos kritimas 2023-2024 m. ir mažas kilimas 
nuo 2025 m.

• Optimistiniame scenarijuje numatomas mažesnis nei realistiniame scenarijuje kainos 
kritimas 2023 m. ir lėtas kainos kilimas nuo 2025 m.

• Pesimistiniame scenarijuje numatomas kainos kritimas nuo 2023 m. ir kainos 
stabilizavimasis nuo 2024 m.

Visuose scenarijuose laikomasi nuostatos, kad vidutinis kaštų lygis per visą strateginį laikotarpį 
nuo 2023 m. nekis (esant bendrai infliacijai, turėtų didėti ne tik kaštų lygis, bet ir kaina, todėl 
prognozėje į infliaciją neatsižvelgiama).

Šiame skyriuje nurodomas realistinis scenarijus ir jo prielaidos. Kitus scenarijus galima rasti 
priede Nr. 2.

VĮ VMU balansas ir pinigų srautų prognozė pateikiami priede Nr.3, investicinių planų prognozė 
2022-2026 m. pateikiama priede Nr. 4.

Medienos pardavimas 2022 2023 2024 2025 2026
Parduodama mediena (tūkst. m3) 3 690 3 690 3 690 3 690 3 690

Tikėtinas kainos scenarijus 13,8% -20,0% -5,0% 3,0% 0,0%
Medienos kaina, EUR / m3 60,23 48,18 45,78 47,15 47,15

Kaštų augimo prielaidos 2022 2023 2024 2025 2026
Pardavimo savikaina
medienos 13% 0% 0% 0% 0%
antrinės produkcijos - 0% 0% 0% 0%
nenukirsto miško - 0% 0% 0% 0%
sėklų ir sodmenų - 0% 0% 0% 0%
medžioklės paslaugų - 0% 0% 0% 0%
transporto paslaugų - 0% 0% 0% 0%
kitos - 0% 0% 0% 0%
Veiklos sąnaudos be mokesčių
pardavimų sąnaudos 8% 0% 0% 0% 0%
miško atkūrimo ir gausinimo 
sąnaudos 21% 0% 0% 0% 0%
spec. įpareigojimų sąnaudos 33% 0% -20% 0% 0%
bendrosios ir administracinės 
sąnaudos 34% 0% 0% 0% 0%

LENTELĖ 6: REALISTINIO SCENARIJAUS PRIELAIDOS, 2022-2026 M.
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Rodiklis 2022 2023 2024 2025 2026
Pajamos 238,0 191,5 182,2 187,5 187,5
žaliavinės medienos 222,3 177,8 168,9 174,0 174,0
nenukirsto miško 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
sėklų ir sodmenų 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
antrinės produkcijos 9,6 7,6 7,3 7,5 7,5
medžioklės paslaugų 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
transporto paslaugų 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
kitos 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Pardavimo savikaina 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0
žaliavinės medienos 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6
nenukirsto miško 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
sėklų ir sodmenų 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
antrinės produkcijos 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
medžioklės paslaugų 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
transporto paslaugų 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
kitos 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Bendrasis pelnas 166,0 119,6 110,3 115,6 115,6
Veiklos sąnaudos be mokesčių 83,6 81,6 78,6 78,6 78,6
pardavimų sąnaudos 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
miško atkūrimo ir gausinimo 
sąnaudos

47,0 45,4 45,4 45,4 45,4

spec. įpareigojimų sąnaudos 15,2 14,8 11,9 11,9 11,9
bendrosios ir administracinės 
sąnaudos

16,6 16,6 16,6 16,6 16,6

Veiklos mokesčių sąnaudos 36,7 30,9 29,6 30,3 30,3
Kitos veiklos rezultatas 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Finansinės veiklos rezultatas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ikimokestinis pelnas 46,0 7,4 2,4 6,9 6,9
Pelno mokestis 6,9 1,1 0,4 1,0 1,0
Grynasis pelnas 39,1 6,2 2,0 5,9 5,9
EBITDA 56,0 19,4 14,8 18,8 19,3
EBITDA (marža) 23,5% 10,1% 8,1% 10,0% 10,3%
EBIT 45,9 7,3 2,3 6,9 6,9
EBIT (marža) 19,3% 3,8% 1,3% 3,7% 3,7%
Grynasis pelnas 39,1 6,2 2,0 5,9 5,9
Grynasis pelnas (marža) 16,4% 3,3% 1,1% 3,1% 3,1%
Koreguotas ikimokestinis pelnas 97,2 51,5 42,2 47,5 47,5
15 proc. nuo normalizuoto 
ikimokestinio pelno

-14,6 -7,7 -6,3 -7,1 -7,1

Koreguotas grynasis pelnas 82,6 43,7 35,8 40,3 40,3
Koreguota EBITDA 107,2 63,5 54,6 59,3 59,9
Koreguota EBITDA (proc.) 45,1% 33,1% 30,0% 31,6% 31,9%

Koreguota EBITDA = EBITDA + privalomieji atskaitymai + turto mokestis + spec. įpareigojimai

LENTELĖ 7: VĮ VMU STRATEGIJOS REALISTINIO SCENARIJAUS FINANSINIAI RODIKLIAI 
MLN. EUR, 2022-2026 M.
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8. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 

Šiame Strategijos dokumente nustatomi ilgo laikotarpio (iki 2026 m.) strateginiai tikslai ir 
pagrindinių siektinų finansinių rodiklių reikšmės. Šie strateginiai tikslai bei uždaviniai 
detalizuojami laike ir įtraukiami į VĮ VMU metinį veiklos planą ar kitus planus.

Ilgalaikė strategija yra peržiūrima ir, kilus poreikiui, atnaujinama kiekvienų einamųjų metų II 
ketvirtį, atsižvelgiant į Miškų įstatymo pokyčius, veiklą reglamentuojančių įstatymų pakeitimus ir 
kitus svarbius įvykius Lietuvos ir užsienio miškų sektoriuje; taip pat atsižvelgiant į rengiant 
Strategiją neįvertintus ar nuo VĮ VMU nepriklausančius išorinių aplinkybių pasikeitimus.

Ilgalaikė strategija sudaro prielaidas parengti detalų ateinančių metų VĮ VMU veiklos planą ir 
biudžetą, kurie yra tvirtinami VĮ VMU Valdybos. Siekiant įvertinti pasiektus rezultatus, pasibaigus 
ketvirčiui, pusmečiui ir metams bus vykdoma VĮ VMU veiklos plano stebėsena, apimsianti VĮ 
VMU metinės veiklos plano ir veiklos plano įgyvendinimo rodiklių pasiekimo bei darbuotojų 
veiklos vertinimo strateginių tikslų atitikimo įvertinimą.

Veiklos plane numatytos priemonės bus įtraukiamos į darbuotojų veiklos vertinimo planus, pagal 
kurių įvykdymą bus nustatoma kintamoji atlygio dalis. Įgyvendinant Strategiją bus stebimos 
rizikos, galinčios turėti įtakos sėkmingam Strategijos įgyvendinimui ir planuojami jų įtakos 
mažinimo veiksmai.

PAV. 28: VĮ VMU VEIKLOS PLANAVIMO PROCESO PRINCIPINĖ SCHEMA

Siekdama įvykdyti Strategijoje įvardintas strategines kryptis, pasiekti užsibrėžtų tikslų ir taip artėti 
prie vizijos ir misijos įgyvendinimo, VĮ VMU nuolat vertina ir kontroliuoja pasiektą pažangą. 
Remiantis surinkta informacija, nustatomos tobulintinos VĮ VMU veiklos sritys. Jei vertinimo 
procese identifikuojami nauji išorės veiksniai arba stipriai pasikeičia ekonominė, politinė, 
socialinė aplinka ar kitos esminės strategijos prielaidos, Strategija gali būti tobulinama, 
koreguojamos siekiamos rodiklių reikšmės. 

Vertinant strategijos įgyvendinimą, naudojami reprezentatyvūs rodikliai, apibrėžti kiekvienam 
strateginiam tikslui ir (arba) uždaviniui. Pasiektų rodiklių stebėsena atliekama periodiškai. 
Nustačius neatitikimų, tobulinama VĮ VMU veikla, pavyzdžiui, organizacinė struktūra ir procesai, 
veiksmai, tobulinami arba pritraukiami nauji darbuotojai. Jei būtina, keičiamos rodiklių reikšmės.
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Strategijos monitoringas vykdomas sistemingai ir periodiškai, informacija apie monitoringo 
rezultatus naudojama VĮ VMU valdyme ar teikiama kitoms suinteresuotoms šalims. Taip ne tik 
užtikrinama, kad būtų turima valdymo reikmėms aktuali informacija, bet ir įgyvendinama viena iš 
VĮ VMU vertybių – skaidrumas.
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PRIEDAS NR.1: VĮ VMU STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2022-2026 M.

Strateginė 
kryptis

Strateginis 
tikslas 

(atsakingi 
asmenys)

Strateginio 
tikslo 

įgyvendinimo 
stebėsenos 
matavimo 
rodiklis

Esama 
vertė

Siektinos vertės (matuojamos metų pab., 
12.31) Nr. Strateginiai 

uždaviniai

Strateginio uždavinio 
įgyvendinimo 

stebėsenos matavimo 
rodiklis

Esama vertė Siektinos metinės vertės (matuojamos metų pab., 
12.31) Atsakingi asmenys

   2021 2022 2023 2024 2025 2026    2021 2022 2023 2024 2025 2026  

A1.1.

Didinti šiltnamio 
efektą sukeliančių 
dujų absorbciją, 
didinant medynų 
tūrį VĮ VMU 
valdomuose III-IV 
gr. miškuose

Metinis medienos 
prieaugis29 VĮ VMU 
valdomuose III-IV gr. 
miškuose, mln. m3

7,5 7,55 7,6 7,65 7,7 7,7 Direktoriaus pav. 
miškininkystei

A1.2.

Didinti šiltnamio 
efektą sukeliančių 
dujų absorbciją 
įveisiant naujus 
miškus

Įveistų naujų miškų dalis 
per 24 mėn. nuo žemės 
perdavimo VĮ VMU30, %

85 90 100 100 100 100 Direktoriaus pav. 
miškininkystei

A1.3.

Didinti medynų  
atsparumą, 
formuojant   
klimato kaitai ir 
pažeidimams 
atsparesnius 
medynus, 
užtikrinant  
kokybiškesnių 
medynų 
atkūrimą/įveisimą, 
gerinti atkurtų ir 
įveistų miško 
želdinių ir žėlinių 
kokybę

Geros kokybės atkurtų ir 
įveistų miško želdinių ir 
žėlinių, vertinamų 
septintaisiais metais, dalis, 
proc.

65 66 67,5 68 69,5 70 Direktoriaus pav. 
miškininkystei

A. Didinti 
miško 
ekosistemų 
tvarumą

A1. Mažinti 
klimato kaitos 
poveikį ir 
didinti 
medynų 
produktyvumą 
bei 
atsparumą 

Įgyvendintų 
strateginių 
uždavinių 
(A1.1. – A1.5.) 
stebėsenos 
rodiklių dalis, 
%

100 100 100 100 100 100

A1.4.

Didinti šiltnamio 
efektą sukeliančių 
dujų absorbciją 
tvarkant 
pažeistas pelkes

Pelkių plotas, kuriame 
atlikti atkūrimo darbai, ha 430 440 450 480 500 530 Direktoriaus pav. 

miškininkystei

29 Remiantis Nacionalinės miškų inventorizacijos duomenimis. 
30 Skaičiuojant rodiklio reikšmę, vertinamos tik ta perduota žemė, kurioje teisiškai ir fiziškai yra įmanoma įveisti mišką. Perduotos žemės kiekis už einamuosius metus skaičiuojamas kitų metų sausio 1 dienai. Perduotos žemės kiekis 
skaičiuojamas nuo Įmonės įsteigimo datos. 
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A1.5.

Didinti atkuriamų 
ir įveisiamų 
medynų tvarumą 
ir produktyvumą, 
naudojant 
aukštos 
genetinės vertės 
miško sodmenis

Sodmenų, užaugintų iš 
genetiškai vertingų sėklų 
(surinktų sėklinėse 
plantacijose ir 
genetiniuose 
draustiniuose), kiekis, mln. 
vnt. 

25 27 29 33 35 36 Direktoriaus pav. 
miškininkystei

A2.1.

Gerinti VĮ VMU 
valdomuose 
miškuose esančių 
natūralių miško, 
pelkių ir pievų 
buveinių būklę

Įgyvendintos gamtotvarkos 
priemonės miškuose, ha 3050,1 3886,6 4080,9 4284,9 4499,3 4724,2 Direktoriaus pav. 

miškininkystei

A2.2.  

Identifikuoti ir 
išsaugoti 
biologinės 
įvairovės požiūriu 
vertingiausius 
miško sklypus VĮ 
VMU valdomuose 
miškuose

Natūraliai raidai paliktų 
vertingų miško sklypų 
dalis, nenaudojama 
medienos ruošai, 
nevykdomos įprastos 
miško sanitarinės 
apsaugos priemonės ir 
įgyvendinamos pažeisto 
hidrologinio režimo 
atkūrimo, kitos miško 
ekosistemos natūralumą 
didinančios priemonės, %

10 10 10 10 10 - Direktoriaus pav. 
miškininkystei

          

          

A2. Gerinti 
biologinės 
įvairovės 
būklę VĮ VMU 
valdomuose 
miškuose 

Įgyvendintų 
strateginių 
uždavinių 
(A2.1. – A2.5.) 
stebėsenos 
rodiklių dalis, 
%

100 100 100 100 100 100

A2.3.
Atitikti FSC 
standarto 
reikalavimus

FSC sertifikatus turinčių VĮ 
VMU valdomų miškų dalis, 
%

100 100 100 100 100 100 Direktoriaus pav. 
miškininkystei



69

A2.4.

Gerinti biologinės 
įvairovės 
apsaugą 
įgyvendinant ne 
VĮ VMU 
finansuojamus 
gamtosaugos ir 
gamtotvarkos 
projektus

Įgyvendintų (ir pradėtų 
įgyvendinti) ne VĮ VMU 
finansuojamų 
gamtosaugos ir 
gamtotvarkos projektų 
skaičius, vnt., nuo 2018 m.

3 4 5 6 7 8 Direktoriaus pav. 
miškininkystei

A2.5

Gerinti miško 
ekosistemų 
išsaugojimą, 
atitikti FSC 
ekosisteminių 
paslaugų 
sertifikavimo 
reikalavimus

Įvertinti biologinės 
įvairovės, dirvožemio 
apsaugos, CO2 apykaitos, 
rekreacinių paslaugų, 
nemedieninių miško 
produktų ir paslaugų 
kokybę, RP skaičius vnt.

scenarijų 
vertinimas; 
pasirengimas 
auditui

1 2 4 8 12 Direktoriaus pav. 
miškininkystei

B1. Gerinti 
medienos 
ruošos ir 
prekybos 
procesų 
kokybę 

Pagamintos 
medienos 
apyvartumas, 
dienų skč.31

70 70 70 70 70 70  B1.1.
Didinti medienos 
ruošos 
efektyvumą

Brandžių medynų plynų 
kirtimų likvidinės medienos 
tūrio išeiga lyginant su 
bendru stiebų tūriu32, %

75,6 75,7 75,8 75,9 76 76,1
Direktoriaus pav. 

medienos ruošai ir 
prekybai

B2. Užtikrinti 
stabilias 
biokuro 
žaliavos 
pasiūlos 
apimtis

Pasiūlyto 
pardavimui  
biokuro 
žaliavos kiekis, 
tūkst. m3

400 400 400 400 400 400 B2.1.33 
Užtikrinti stabilias 
biokuro žaliavos 
pasiūlos apimtis

Pasiūlyto pardavimui 
biokuro žaliavos kiekis, 
tūkst. m3

400 400 400 400 400 400
Direktoriaus pav. 

medienos ruošai ir 
prekybai

B. Gerinti 
teikiamų 
paslaugų 
kokybę ir 
prieinamumą 
(žaliavinės 
medienos ir 
kirtimo 
liekanų 
pirkėjams bei 
visuomenei)

B3. Didinti 
visuomenei 
teikiamų 
paslaugų 
prieinamumą 
ir kokybę 

Įgyvendintų 
strateginių 
uždavinių 
(B3.1. – B3.2) 
stebėsenos 
rodiklių dalis, 
%

100 100 100 100 100 100 B3.1.

Užtikrinti atvirų 
duomenų teikimą 
visuomenei  apie 
VĮ VMU valdomus 
rekreacinius 
objektus 
elektroniniu 
formatu 

Rekreacinių objektų pasų, 
perkeltų į elektroninę 
erdvę, dalis, %

94 100 100 100 100 - Direktoriaus pav. 
miškininkystei

31 Vidutinis pagamintos medienos atsargų apyvartumas dienomis. 
32 Rodiklio reikšmė nustatoma pagal Valstybinės miškų tarnybos duomenis. 
33 Biokuro žaliavos pasiūlos apimčių dydis bus periodiškai peržiūrėtas ir, esant poreikiui, atnaujintas, atsižvelgiant į LR aplinkos ministerijos keliamus tikslus VĮ VMU. 
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         D1.2. 
Centralizuoti 
buhalterinės 
apskaitos 
valdymo funkcijas 
  

Centralizuotos 
buhalterinės apskaitos 
valdymo funkcijos*, %

50 75 100 - - - Finansų vadovas

         D1.3.

Centralizuotai 
vykdyti  regioninių 
padalinių mažos 
vertės pirkimus 

Centralizuotai vykdomų 
viešųjų pirkimų dalis pagal 
vertę, %

40 50 70 70 75 75 Direktoriaus pav. 
bendriesiems reikalams

D. Didinti 
veiklos 
efektyvumą

D1. 
Suvienodinti ir 
tobulinti 
veiklos 
procesų 
valdymą 

Bendrųjų 
administracinių 
sąnaudų 
sumažėjimas, 
% 

15 17,5 20 20 20 20 D1.4.
Standartizuoti 
medelynų darbo 
procesus 

Standartizuotas valdymo 
procesas medelynuose*, 
%

75 100 - - - - Direktoriaus pav. 
miškininkystei

         D1.5.

Centralizuoti 
nekilnojamojo 
turto valdymo 
funkcijas

Įgyvendintas nekilnojamojo 
turto valdymo 
centralizavimo planas, %  
Centralizuotas VMU 
padalinių pastatų 
aprūpinimas energetiniais 
resursais (elektra, 
šildymas, vanduo, dujos), 
ūkinėmis prekėmis, 
priemonėmis bei 
paslaugomis*

75 100 - - - - Direktoriaus pav. 
bendriesiems reikalams

         D1.6. 

Įdiegti 
tarptautinius 
finansinės 
atskaitomybės 
standartus (IFRS)

Įdiegti tarptautiniai 
finansinės atskaitomybės 
standartai (IFRS)*, %

80 100 - - - - Finansų vadovas

 

D2.  Didinti 
valstybės 
turto valdymo 
efektyvumą 

Koreguotas 
EBITDA, 
proc.37

45,9% 45,1% 33,1% 30,0% 31,6% 31,9% D2.1.38

Įdiegti 
nepertraukiamos 
miškotvarkos 
procesą

Įdiegtas nepertraukiamos 
miškų  inventorizacijos 
procesas regioniniuose 
padaliniuose, RP skaičius

12 15 17 19 21 23 Direktoriaus pav. 
miškotvarkai

37 Koreguotas EBITDA (%) = Koreguotas EBITDA / Pajamos * 100 = (EBITDA + Privalomieji atskaitymai + Turto mokestis + Specialieji įpareigojimai) / Pajamos * 100. 
38 Darbai atliekami pagal direktoriaus patvirtintą perspektyvinį miškų inventorizacijos planą. 
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 D2.2.39

Įvertinti VĮ VMU 
naudojamą miškų 
ūkio techniką, jos 
poreikį, užtikrinti 
racionalų 
technikos 
panaudojimą

Miškų ūkio technikos 
panaudojimo 
intensyvumas , p. p.

+8 p.p. +10 p.p. +10 p.p. +10 p.p. +10 
p.p.

+10 
p.p.

Direktoriaus pav. 
medienos ruošai ir 

prekybai; Direktoriaus 
pav. miškininkystei

 D2.3.

Užtikrinti 
racionalų ir 
efektyvų turto 
naudojimą

Administracinio NT 
bendros išlaikymo 
sąnaudos, tenkančios 1 
kv. m. bendro ploto, 
eurais. Procentinis 
sumažėjimas nuo 
nustatyto dydžio

7 9 11 12 15 17 Direktoriaus pav. 
bendriesiems reikalams

 D2.4.

Pertvarkyti ir 
optimizuoti 
medelynų 
valdymą

Realizuojamas miško 
sodmenų kiekis tūkst. vnt. 
iš 1 ha. ploto 

50 55 60 80 90 90 Direktoriaus pav. 
miškininkystei

 D2.5.

Diegti pažangias 
miškų įveisimo, 
atkūrimo, 
apsaugos, 
tvarkymo ir  
miško 
dauginamosios 
medžiagos 
auginimo 
technologijas 

Įgyvendintų projektų, 
objektų (infrastruktūros), 
skaičius, vnt.

3 6 8 10 12 12 Direktoriaus pav. 
miškininkystei

 D2.6.

Užtikrinti Lietuvos 
miškuose esančių 
kelių efektyvų 
valdymą, 
priežiūrą ir plėtrą

Įgyvendintas Lietuvos 
miškuose esančių kelių 
efektyvaus valdymo 
planas, %

25 50 75 100 - - Miško infrastruktūros sk. 
vadovas

39 Apima medkirtes ir medvežes;   p.p. - procentiniai punktai nuo pradinio įverčio 2019 m. - 2,06 tūkst. m3/mėnuo/technikos vienetas. 
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 D.2.7.40 

Įdiegti 
skaitmenizuotą 
miškų valdymo ir 
apskaitos sistemą

Įdiegta miškų valdymo 
informacinė sistema 
(gamyba, priežiūra, 
apskaita)*

0 50 100 - - -

Technologijų vadovas; 
Direktoriaus pav. 

medienos ruošai ir 
prekybai; Direktoriaus 
pav. miškininkystei; 
Direktoriaus pav. 

miškotvarkai;  Finansų 
vadovas; 

 D.2.8.
Laiku įgyvendinti 
numatytas 
investicijas

Atlikta darbų ir įsigyta 
ilgalaikio turto (mln. EUR) 21,7 47,4 36,0 12,0 12,0 12,0 Įmonės vadovybė

 D.2.9.

Siekti palaikyti 
optimalų piniginių 
lėšų dydį įmonės 
sąskaitose

Vidutinis metinis grynų 
pinigų ir lėšų bankuose 
santykis su visu įmonės 
turtu (proc.)

33,3% 32,8% 24,8% 20,7% 23,3% 26,1% Įmonės vadovybė

 D.2.10.
Užtikrinti įplaukas 
į valstybės 
biudžetą

Pelno įmokos ir netipinių 
mokesčių (privalomieji 
atskaitymai ir turto 
mokestis) suma, mln. EUR

41,8 59,4 33,0 29,2 32,2 32,2 Įmonės vadovybė

 D.2.11.

Įdiegti vieningą  
personalo 
valdymo 
informacinę 
sistemą 

Įdiegta vieninga  personalo 
valdymo informacinė 
sistema*

50 100 - - - - Personalo sk. vadovas / 
Technologijų vadovas

 D.2.12.

Išlaikyti optimalų 
balansą tarp 
Įmonės 
pajėgumais 
atliekamų ir 
perkamų rangos 
darbų

Vidutinė Įmonės 
pajėgumais atliekamų 
kirtimų dalis, proc.

Iki 28 proc. Iki 28 proc. Iki 28 
proc.

Iki 28 
proc.

Iki 28 
proc.

Iki 28 
proc.

direktoriaus 
pavaduotojas medienos 

ruošai ir prekybai

40 Rodiklis keičiamas atsižvelgiant į aplinkos  ministro 2021-07-22 pavedimą Nr. D18-15, kuriame nurodoma, kad "Vieningos miškų valdymo informacinės sistemos veikimo pradžia turi būti ne vėliau kaip 2024 m. sausio 1 d.". *50% – 
įpusėtas įgyvendinimo procesas - parengti sistemos funkciniai reikalavimai bei viešųjų pirkimų būdu išrinktas techninis sprendimas; 100% – įgyvendinta - sistema įdiegta ir pradėta naudoti.
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Vidutinė Įmonės 
pajėgumais atliekamų 
medienos ir miško liekanų 
išvežimų dalis, proc.

Iki 39 proc. Iki 38 proc. Iki 37 
proc.

Iki 35 
proc.

Iki 32 
proc.

Iki 32 
proc.

direktoriaus 
pavaduotojas medienos 

ruošai ir prekybai  

 

Sistemos įdiegimas 
naudojant duomenis iš 
Įmonės medkirčių, proc., 
%

0 25 75  100  100 100 

direktoriaus 
pavaduotojas medienos 

ruošai ir prekybai, 
Technologijų vadovas, 
Prevencijos sk vadovas 

 

D.2.13.

Įdiegti vieningą 
medkirčių 
duomenų apie 
pagamintų 
sortimentų tūrį 
perdavimo  
informacinę 
sistemą Sistemos įdiegimas 

naudojant duomenis iš 
rangos įmonių medkirčių, 
proc.41, %

0 0 0 50 75 100

 direktoriaus 
pavaduotojas medienos 

ruošai ir prekybai, 
Technologijų vadovas, 

Prevencijos sk vadovas  

 D.2.14

Fotogrametrinio 
medienos 
matavimo metodo 
naudojimas 
žaliavinės 
medienos, kurios 
tūriui nustatyti 
galima naudoti 
grupinį arba 
fotogrametrinį 
matavimo metodą  

Praktinis įdiegimas 
/priiėmimas, perdavimas42 
žaliavinės medienos, 
kurios tūriui nustatyti 
galima naudoti grupinį 
arba fotogrametrinį 
matavimo metodą, 
matuojamos pardavėjo 
sandėliuose 
fotogrametriniu matavimo 
metodu kiekis, proc

0 10/0 40/40 50/50 60/60 60/60

direktoriaus 
pavaduotojas medienos 

ruošai ir prekybai, 
Technologijų vadovas, 
Prevencijos sk vadovas

 D.2.15

Automatizuotos 
miško gaisrų 
aptikimo sistemos 
įdiegimas

Įdiegta automatizuota 
miško gaisrų stebėjimo 
sistema, proc., %

Parengta 
galimybių 
studija 

Parengtas 
techninis 
projektas  
(jeigu bus 
pasirašyta 
sutartis dėl 
finansavimo)

Sistemos 
įdiegimas 
30 proc.

Sistemos 
įdiegimas 
100 proc.

  Direktoriaus pav. 
miškininkystei

41 Uždavinio rodiklį bus galima įgyvendinti su sąlyga, jeigu bus metrologiškai įteisinti medkirčių automatizuotos medienos matavimo sistemos prietaisai. 
42 Uždavinio rodiklį bus galima įgyvendinti su sąlyga, jeigu bus metrologiškai įteisinti fotogrametrinio matavimo prietaisai. 
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E1. Diegti 
socialiai 
atsakingos 
veiklos 
principus  

Socialinė 
grąža valstybei
43, mln. Eur 
per metus 

11,4 15,2 14,8 11,9 11,9 11,9 E1.1.

Bendradarbiauti 
su mokslo, 
švietimo, mokymo 
įstaigomis, 
vystant mokslinę 
ir švietėjišką 
veiklą bei kitomis 
įmonėmis, 
tarnybomis ir 
organizacijomis, 
keičiantis 
informacija ir 
koordinuojant 
bendrus 
veiksmus.   

Pasirašytų 
bendradarbiavimo sutarčių 
skaičius, vnt. per metus

2 2 2 2 2 2 Direktoriaus pav. 
bendriesiems reikalams

         

Prisideda 
uždaviniai: A1.1. 
– A1.4; A2.1. – 
A2.4.; B3.1.; B3.; 
D2.4.; D2.5.

        

E2.1.

Formuoti 
kompetentingą ir 
stabilų VĮ VMU 
kolektyvą

Savanoriška darbuotojų 
kaita44, %

8 (planuotas 
12) 12 10 10 10 10 Personalo sk. vadovas

Bendras specialistų  
asmeninių pasiektų tikslų 
rodiklio augimas (DVV)45, 
%

- Nustatytas 
rodiklis +5 p.p. +6 p.p. +7 p.p. +7 p.p. Personalo sk. vadovas

Įdiegta darbuotojų veiklos 
vertinimo sistema, % 100 - - - - - Personalo sk. vadovas

Įdiegta darbuotojų 
motyvavimo sistema, % 50 80 100 - - - Personalo sk. vadovas

E. Kurti 
aukštos 
darbo 
kultūros 
organizaciją

E2. 
Efektyvinti 
žmogiškųjų 
išteklių 
valdymą 

Darbuotojų  
įsitraukimo, 
indeksas

64,6 (buvo 
planuojamas 

60,4) 
61,4 62,4 63,4 64,4 65,4

E2.2.

Įdiegti darbuotojų 
motyvavimo 
sistemą, 
skatinančią 
darbuotojų 
profesinių 
kompetencijų 
augimą bei 
pasitenkinimą 
darbu

Įdiegta darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimo 
sistema*, %

50 100 - - - - Personalo sk. vadovas

43 Socialinės grąžos rodiklis yra koreguoto grynojo pelno sudedamoji dalis. Socialinės grąžos rodiklis apima finansinius išteklius, skirtus šioms veikloms: miško išteklių atkūrimas ir tvarkymas (dalis), miško įveisimas, miško priešgaisrinė 
apsauga, kita apsauga, teisinės išlaidos, rekreacinių objektų įrengimas ir priežiūra bei kitos socialinės veiklos. 
44 Koeficientas, santykinis rodiklis, kiekybiškai parodantis ateinančių ir išeinančių darbuotojų santykį įmonėje, darbuotojams savo noru (ne darbdavio iniciatyva) išeinant iš darbo. 
45 Pokytis nuo pradinio įverčio/vnt. skaičiaus; bus atnaujinta identifikavus pradinį įvertį. 
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Darbuotojų pasitenkinimo 
vertinimas46, indeksas

63,4 
(planuotas 

61,2) 
62,2 63,2 64,2 65,2 66,2 Personalo sk. vadovas

E2.3.

Užtikrinti 
efektyvias 
specialistų 
atrankas ir 
sklandžios 
adaptacijos 
procesą įmonėje

Darbuotojų kaita išdirbusių 
Įmonėje  iki 1 metų, %

14 
(planuotas 
24 proc.)

22 20 18 16 14 Personalo sk. vadovas

E2.4.

Darbuotojų 
pakeičiamumo 
užtikrinimas 
(vadovų 
pamainos 
auginimas)

Nuo bendro vadovų 
skaičiaus, % 30 50 75 100 - - Personalo sk. vadovas

*0% – nepradėta; 25% – parengtas detalus planas; 50% – įpusėtas įgyvendinimo/diegimo/skaitmenizavimo/suvienodinimo procesas; 75% – daugiau kaip pusė rodiklio įgyvendintas/įdiegtas/skaitmenizuotas/suvienodinimo procesas; 100% – 
įgyvendinta/įdiegta/skaitmenizuota/suvienodinta.

46 Pokytis nuo pradinio įverčio/vnt. skaičiaus; bus atnaujinta identifikavus pradinį įvertį. 

file:///C:/Users/id005461/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2B24ECE1.xlsx#RANGE!A93
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PRIEDAS NR. 2: STRATEGIJOS FINANSINIO PLANO SCENARIJAI

Šiame priede pateikiamos optimistinio ir pesimistinio scenarijų prielaidos bei finansiniai 
skaičiavimai.

Prielaidos:

Medienos pardavimas 2022 2023 2024 2025 2026
Parduodama mediena (tūkst. m3) 3 690 3 690 3 690 3 690 3 690
Tikėtinas kainos scenarijus 13,8% -15,0% 0,0% 3,0% 0,0%
Medienos kaina, EUR / m3 60,23 51,20 51,20 52,73 52,73

Kaštų augimo prielaidos 2022 2023 2024 2025 2026
Pardavimo savikaina
medienos 13% 0% 0% 0% 0%
antrinės produkcijos - 0% 0% 0% 0%
nenukirsto miško - 0% 0% 0% 0%
sėklų ir sodmenų - 0% 0% 0% 0%
medžioklės paslaugų - 0% 0% 0% 0%
transporto paslaugų - 0% 0% 0% 0%
kitos - 0% 0% 0% 0%
Veiklos sąnaudos be mokesčių
pardavimų sąnaudos 8% 0% 0% 0% 0%
miško atkūrimo ir gausinimo 
sąnaudos 21% 0% 0% 0% 0%
spec. įpareigojimų sąnaudos 33% 0% -20% 0% 0%
bendrosios ir administracinės 
sąnaudos 34% 0% 0% 0% 0%

LENTELĖ 8: OPTIMISTINIO SCENARIJAUS PRIELAIDOS, 2022-2026 M.
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Medienos pardavimas 2022 2023 2024 2025 2026
Parduodama mediena (tūkst. m3) 3 690 3 690 3 690 3 690 3 690
Tikėtinas kainos scenarijus 13,8% -25,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Medienos kaina, EUR / m3 60,23 45,17 45,17 45,17 45,17

Kaštų augimo prielaidos 2022 2023 2024 2025 2026
Pardavimo savikaina
medienos 13% 0% 0% 0% 0%
antrinės produkcijos - 0% 0% 0% 0%
nenukirsto miško - 0% 0% 0% 0%
sėklų ir sodmenų - 0% 0% 0% 0%
medžioklės paslaugų - 0% 0% 0% 0%
transporto paslaugų - 0% 0% 0% 0%
kitos - 0% 0% 0% 0%
Veiklos sąnaudos be mokesčių
pardavimų sąnaudos 8% 0% 0% 0% 0%
miško atkūrimo ir gausinimo 
sąnaudos 21% 0% 0% 0% 0%
spec. įpareigojimų sąnaudos 33% 0% -20% 0% 0%
bendrosios ir administracinės 
sąnaudos 34% 0% 0% 0% 0%

LENTELĖ 9: PESIMISTINIO SCENARIJAUS PRIELAIDOS, 2022-2026 M.
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Rodiklis 2022 2023 2024 2025 2026
Pajamos 238,0 203,1 203,1 209,1 209,1
žaliavinės medienos 222,3 188,9 188,9 194,6 194,6
nenukirsto miško 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
sėklų ir sodmenų 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
antrinės produkcijos 9,6 8,1 8,1 8,4 8,4
medžioklės paslaugų 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
transporto paslaugų 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
kitos 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Pardavimo savikaina 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0
žaliavinės medienos 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6
nenukirsto miško 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
sėklų ir sodmenų 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
antrinės produkcijos 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
medžioklės paslaugų 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
transporto paslaugų 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
kitos 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Bendrasis pelnas 166,0 131,2 131,2 137,1 137,1
Veiklos sąnaudos be mokesčių 83,6 81,6 78,6 78,6 78,6
pardavimų sąnaudos 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
miško atkūrimo ir gausinimo 
sąnaudos 47,0 45,4 45,4 45,4 45,4
spec. įpareigojimų sąnaudos 15,2 14,8 11,9 11,9 11,9
bendrosios ir administracinės 
sąnaudos 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6
Veiklos mokesčių sąnaudos 36,7 32,6 32,6 33,4 33,4
Kitos veiklos rezultatas 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Finansinės veiklos rezultatas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ikimokestinis pelnas 46,0 17,3 20,3 25,3 25,3
Pelno mokestis 6,9 2,6 3,0 3,8 3,8
Grynasis pelnas 39,1 14,7 17,2 21,5 21,5
EBITDA 56,0 29,3 32,7 37,2 37,7
EBITDA (marža) 23,5% 14,4% 16,1% 17,8% 18,0%
EBIT 45,9 17,3 20,2 25,3 25,3
EBIT (marža) 19,3% 8,5% 10,0% 12,1% 12,1%
Grynasis pelnas 39,1 14,7 17,2 21,5 21,5
Grynasis pelnas (marža) 16,4% 7,2% 8,5% 10,3% 10,3%

Koreguotas ikimokestinis pelnas 97,2 63,1 63,1 69,0 69,0
15 proc. nuo normalizuoto 
ikimokestinio pelno -14,6 -9,5 -9,5 -10,3 -10,3
Koreguotas grynasis pelnas 82,6 53,6 53,6 58,6 58,6
Koreguota EBITDA 107,2 75,1 75,5 80,8 81,4
Koreguota EBITDA (proc.) 45,1% 37,0% 37,2% 38,7% 38,9%

LENTELĖ 10: VĮ VMU STRATEGIJOS OPTIMISTINIO SCENARIJAUS FINANSINIAI 
RODIKLIAI MLN. EUR, 2022-2026 M.
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Rodiklis 2022 2023 2024 2025 2026
Pajamos 238,0 179,9 179,9 179,9 179,9
žaliavinės medienos 222,3 166,7 166,7 166,7 166,7
nenukirsto miško 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
sėklų ir sodmenų 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
antrinės produkcijos 9,6 7,2 7,2 7,2 7,2
medžioklės paslaugų 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
transporto paslaugų 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
kitos 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Pardavimo savikaina 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0
žaliavinės medienos 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6
nenukirsto miško 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
sėklų ir sodmenų 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
antrinės produkcijos 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
medžioklės paslaugų 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
transporto paslaugų 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
kitos 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Bendrasis pelnas 166,0 108,0 108,0 108,0 108,0
Veiklos sąnaudos be mokesčių 83,6 81,6 78,6 78,6 78,6
pardavimų sąnaudos 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
miško atkūrimo ir gausinimo 
sąnaudos 47,0 45,4 45,4 45,4 45,4
spec. įpareigojimų sąnaudos 15,2 14,8 11,9 11,9 11,9
bendrosios ir administracinės 
sąnaudos 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6
Veiklos mokesčių sąnaudos 36,7 29,3 29,3 29,3 29,3
Kitos veiklos rezultatas 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Finansinės veiklos rezultatas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ikimokestinis pelnas 46,0 -2,6 0,4 0,4 0,4
Pelno mokestis 6,9 0,0 0,1 0,1 0,1
Grynasis pelnas 39,1 -2,6 0,3 0,3 0,3
EBITDA 56,0 9,4 12,6 12,0 12,5
EBITDA (marža) 23,5% 5,2% 7,0% 6,7% 7,0%
EBIT 45,9 -2,6 0,3 0,3 0,3
EBIT (marža) 19,3% -1,5% 0,2% 0,2% 0,2%
Grynasis pelnas 39,1 -2,6 0,3 0,3 0,3
Grynasis pelnas (marža) 16,4% -1,4% 0,2% 0,2% 0,2%

Koreguotas ikimokestinis pelnas 97,2 39,8 39,8 39,8 39,8
15 proc. nuo normalizuoto 
ikimokestinio pelno -14,6 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0
Koreguotas grynasis pelnas 82,6 33,9 33,9 33,9 33,9
Koreguota EBITDA 107,2 51,9 52,1 51,5 52,0
Koreguota EBITDA (proc.) 45,1% 28,8% 28,9% 28,6% 28,9%

LENTELĖ 11: VĮ VMU STRATEGIJOS PESIMISTINIO SCENARIJAUS FINANSINIAI 
RODIKLIAI MLN. EUR, 2022-2026 M.
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PRIEDAS NR. 3: VĮ VMU BALANSO IR PINIGŲ SRAUTŲ PROGNOZĖS

LENTELĖ 12: VĮ VMU BALANSO IR PINIGŲ SRAUTŲ PROGNOZĖ, REALISTINIS 
SCENARIJUS, MLN. EUR 2022-2026 M.

TURTAS 2022 2023 2024 2025 2026
Ilgalaikis turtas 134,5 155,9 153,7 152,1 149,9
Nematerialusis turtas 2,0 2,4 2,9 3,5 4,0
Materialusis turtas 132,0 153,9 151,2 149,0 146,3
Finansinis turtas -0,2 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1
Kitas ilgalaikis turtas 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Trumpalaikis turtas 112,6 77,3 81,1 90,5 98,3
Atsargos 16,7 16,6 16,4 16,2 16,1
Per vienerius metus gautinos sumos 20,1 13,5 12,8 13,2 13,2

Trumpalaikės investicijos 1,2 0,9 0,0 0,0 0,0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 74,6 46,4 51,9 61,1 69,1
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos

3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

Turtas iš viso 251,0 237,1 238,7 246,5 252,2

ĮSIPAREIGOJIMAI IR KAPITALAS 2022 2023 2024 2025 2026
Nuosavas kapitalas 207,6 190,4 188,7 193,3 195,6
Įmonės savininko kapitalas 126,1 126,1 126,1 126,1 126,1
Rezervai 42,5 58,1 60,6 61,3 63,7
Kiti rezervai 29,9 45,5 48,0 48,7 51,1
Privalomasis rezervas 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6
Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) 39,1 6,2 2,0 5,9 5,9
ataskaitinio laikotarpio 39,1 6,2 2,0 5,9 5,9
ankstesnių metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dotacijos ir subsidijos 23,9 27,2 30,5 33,8 37,1
Atidėjiniai 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Mokėtinos sumos ir 
įsipareigojimai

16,8 16,8 16,8 16,8 16,8

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir 
ilgalaikiai įsipareigojimai

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Per vienerius metus mokėtinos 
sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

16,8 16,8 16,8 16,8 16,8

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nuosavas kapitalas ir 
įsipareigojimai iš viso

251,0 237,1 238,7 246,5 252,2



82

Pinigų srautai 2022 2023 2024 2025 2026
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų 
srautai

46,7 25,1 15,3 17,6 18,5

Grynasis pelnas (nuostoliai) 39,1 6,2 2,0 5,9 5,9
Nusidėvėjimo ir amortizacijos 
sąnaudos

10,6 12,0 12,5 11,9 12,4

Gautinų sumų sumažėjimas 
(padidėjimas) 

-3,2 6,6 0,7 -0,4 0,0

Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų 
padidėjimas (sumažėjimas)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Atsargų sumažėjimas (padidėjimas) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Grynieji investicinės veiklos 
pinigų srautai

-47,4 -36,0 -12,0 -12,0 -12,0

Grynieji finansinės veiklos pinigų 
srautai

-4,1 -17,2 2,2 3,7 1,5

Įmonės savininko kapitalo didinimas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Į valstybės ar savivaldybės biudžetą 
mokama įmonės pelno įmoka

-10,6 -23,4 -3,7 -1,3 -3,5

Ilgalaikio turto įsigijimo dotacijos ir 
kitos finansavimo programos

5,4 5,0 5,0 5,0 5,0

Investicijų į VVP sumažėjimas 
(padidėjimas)

1,1 1,2 0,9 0,0 0,0

po vienerių metų mokėtinų sumų ir 
ilgalaikių įsipareigojimų pasikeitimas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pinigų pokytis -4,9 -28,2 5,5 9,2 7,9
Pinigų likutis 74,6 46,4 51,9 61,1 69,1
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TURTAS 2022 2023 2024 2025 2026
Ilgalaikis turtas 134,5 155,9 153,7 152,1 149,9
Nematerialusis turtas 2,0 2,4 2,9 3,5 4,0
Materialusis turtas 132,0 153,9 151,2 149,0 146,3
Finansinis turtas -0,2 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1
Kitas ilgalaikis turtas 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Trumpalaikis turtas 112,6 85,8 99,7 115,8 129,8
Atsargos 16,7 16,6 16,4 16,2 16,1
Per vienerius metus gautinos sumos 20,1 14,3 14,3 14,7 14,7

Trumpalaikės investicijos 1,2 0,9 0,0 0,0 0,0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 74,6 54,0 69,0 84,9 99,1
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos

3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

Turtas iš viso 251,0 245,6 257,3 271,8 283,7

ĮSIPAREIGOJIMAI IR KAPITALAS 2022 2023 2024 2025 2026
Nuosavas kapitalas 207,6 198,9 207,3 218,5 227,1
Įmonės savininko kapitalas 126,1 126,1 126,1 126,1 126,1
Rezervai 42,5 58,1 64,0 70,9 79,5
Kiti rezervai 29,9 45,5 51,4 58,3 66,9
Privalomasis rezervas 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6
Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) 39,1 14,7 17,2 21,5 21,5
ataskaitinio laikotarpio 39,1 14,7 17,2 21,5 21,5
ankstesnių metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dotacijos ir subsidijos 23,9 27,2 30,5 33,8 37,1
Atidėjiniai 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Mokėtinos sumos ir 
įsipareigojimai

16,8 16,8 16,8 16,8 16,8

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir 
ilgalaikiai įsipareigojimai

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Per vienerius metus mokėtinos 
sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

16,8 16,8 16,8 16,8 16,8

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nuosavas kapitalas ir 
įsipareigojimai iš viso

251,0 245,6 257,3 271,8 283,7

LENTELĖ 13: VĮ VMU BALANSO IR PINIGŲ SRAUTŲ PROGNOZĖ, OPTIMISTINIS 
SCENARIJUS, MLN. EUR 2022-2026 M.
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Pinigų srautai 2022 2023 2024 2025 2026
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų 
srautai

46,7 32,7 29,9 33,2 34,1

Grynasis pelnas (nuostoliai) 39,1 14,7 17,2 21,5 21,5
Nusidėvėjimo ir amortizacijos 
sąnaudos

10,6 12,0 12,5 11,9 12,4

Gautinų sumų sumažėjimas 
(padidėjimas) 

-3,2 5,8 0,0 -0,4 0,0

Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų 
padidėjimas (sumažėjimas)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Atsargų sumažėjimas (padidėjimas) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Grynieji investicinės veiklos 
pinigų srautai

-47,4 -36,0 -12,0 -12,0 -12,0

Grynieji finansinės veiklos pinigų 
srautai

-4,1 -17,2 -2,9 -5,3 -7,9

Įmonės savininko kapitalo didinimas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Į valstybės ar savivaldybės biudžetą 
mokama įmonės pelno įmoka

-10,6 -23,4 -8,8 -10,3 -12,9

Ilgalaikio turto įsigijimo dotacijos ir 
kitos finansavimo programos

5,4 5,0 5,0 5,0 5,0

Investicijų į VVP sumažėjimas 
(padidėjimas)

1,1 1,2 0,9 0,0 0,0

po vienerių metų mokėtinų sumų ir 
ilgalaikių įsipareigojimų pasikeitimas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pinigų pokytis -4,9 -20,6 15,0 15,8 14,2
Pinigų likutis 74,6 54,0 69,0 84,9 99,1
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TURTAS 2022 2023 2024 2025 2026
Ilgalaikis turtas 134,5 155,9 153,7 152,1 149,9
Nematerialusis turtas 2,0 2,4 2,9 3,5 4,0
Materialusis turtas 132,0 153,9 151,2 149,0 146,3
Finansinis turtas -0,2 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1
Kitas ilgalaikis turtas 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Trumpalaikis turtas 112,6 68,5 74,3 79,3 84,9
Atsargos 16,7 16,6 16,4 16,2 16,1
Per vienerius metus gautinos sumos 20,1 12,6 12,6 12,6 12,6

Trumpalaikės investicijos 1,2 0,9 0,0 0,0 0,0
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 74,6 38,4 45,3 50,5 56,2
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir 
sukauptos pajamos

3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

Turtas iš viso 251,0 228,3 231,9 235,3 238,7

ĮSIPAREIGOJIMAI IR KAPITALAS 2022 2023 2024 2025 2026
Nuosavas kapitalas 207,6 181,6 181,9 182,0 182,1
Įmonės savininko kapitalas 126,1 126,1 126,1 126,1 126,1
Rezervai 42,5 58,1 55,5 55,6 55,8
Kiti rezervai 29,9 45,5 42,9 43,0 43,2
Privalomasis rezervas 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6
Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) 39,1 -2,6 0,3 0,3 0,3
ataskaitinio laikotarpio 39,1 -2,6 0,3 0,3 0,3
ankstesnių metų 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dotacijos ir subsidijos 23,9 27,2 30,5 33,8 37,1
Atidėjiniai 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Mokėtinos sumos ir 
įsipareigojimai

16,8 16,8 16,8 16,8 16,8

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir 
ilgalaikiai įsipareigojimai

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Per vienerius metus mokėtinos 
sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

16,8 16,8 16,8 16,8 16,8

Sukauptos sąnaudos ir ateinančių 
laikotarpių pajamos

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nuosavas kapitalas ir 
įsipareigojimai iš viso

251,0 228,3 231,9 235,3 238,7

LENTELĖ 14: VĮ VMU BALANSO IR PINIGŲ SRAUTŲ PROGNOZĖ, PESIMISTINIS 
SCENARIJUS, MLN. EUR 2022-2026 M.
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Pinigų srautai 2022 2023 2024 2025 2026
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų 
srautai

46,7 17,0 13,0 12,4 12,9

Grynasis pelnas (nuostoliai) 39,1 -2,6 0,3 0,3 0,3
Nusidėvėjimo ir amortizacijos 
sąnaudos

10,6 12,0 12,5 11,9 12,4

Gautinų sumų sumažėjimas 
(padidėjimas) 

-3,2 7,4 0,0 0,0 0,0

Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų 
padidėjimas (sumažėjimas)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Atsargų sumažėjimas (padidėjimas) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Grynieji investicinės veiklos 
pinigų srautai

-47,4 -36,0 -12,0 -12,0 -12,0

Grynieji finansinės veiklos pinigų 
srautai

-4,1 -17,2 5,9 4,8 4,8

Įmonės savininko kapitalo didinimas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Į valstybės ar savivaldybės biudžetą 
mokama įmonės pelno įmoka

-10,6 -23,4 0,0 -0,2 -0,2

Ilgalaikio turto įsigijimo dotacijos ir 
kitos finansavimo programos

5,4 5,0 5,0 5,0 5,0

Investicijų į VVP sumažėjimas 
(padidėjimas)

1,1 1,2 0,9 0,0 0,0

po vienerių metų mokėtinų sumų ir 
ilgalaikių įsipareigojimų pasikeitimas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pinigų pokytis -4,9 -36,2 6,9 5,2 5,7
Pinigų likutis 74,6 38,4 45,3 50,5 56,2
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PRIEDAS NR. 4: VĮ VMU INVESTICINIO PLANO PROGNOZĖS 2022–2026 M.

Investicijų grupė 2022 2023 2024 2025 2026
Pastatai ir statiniai (jų tarpe keliai) 16,0 28,5 4,5 4,5 4,5
Mašinos ir įrengimai 15,0 3,5 3,5 3,5 3,5
Transporto priemonės 6,4 2,0 2,0 2,0 2,0
Kiti įrenginiai, prietaisai, įrankiai 4,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Programinė įranga 1,5 0,8 0,8 0,8 0,8
Kita 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1
Investicijų rezervas 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Viso: 47,4 36,0 12,0 12,0 12,0

Investicijų grupė 2022 2023 2024 2025 2026
Pastatai ir statiniai (jų tarpe keliai) 16,0 28,5 4,5 4,5 4,5
Mašinos ir įrengimai 15,0 3,5 3,5 3,5 3,5
Transporto priemonės 6,4 2,0 2,0 2,0 2,0
Kiti įrenginiai, prietaisai, įrankiai 4,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Programinė įranga 1,5 0,8 0,8 0,8 0,8
Kita 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1
Investicijų rezervas 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Viso: 47,4 36,0 12,0 12,0 12,0

Investicijų ekonominis atsipirkimas, naudojant dabartinės grynosios vertės (NPV) ar vidinės 
grąžos normos (IRR) metodus, nėra skaičiuojamas, nes planuojamos investicijos skirtos turimam 
ilgalaikiam turtui pakeisti kitu analogiškos rūšies turtu arba atnaujinti bei dabartinei vykdomai 
veiklai užtikrinti. Išimtis daroma didelės vertės plėtros projektams, pavyzdžiui, medelynų plėtra.

Investicijos didžiąja dalimi finansuojamos įmonės lėšomis (apie 16-20 proc., priklausomai nuo 
metų), kita dalis finansuojama Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos, Kelių 
priežiūros ir plėtros programos, ES struktūrinių fondų ir programų bei Ekonomikos ir inovacijų 
ministerijos skiriamomis lėšomis.

Lentelėse Nr. 15 ir Nr. 16 investicijos vaizduojamos ne įvedimo į eksploataciją momentu, o pagal 
išleistus pinigus, kad būtų galima korektiškai prognozuoti pinigų srautus ir balansus. Jei 
investicija atliekama dviejų metų laikotarpyje, tai dalis lėšų rodoma vienais metais, o dalis – kitais 
metais, atsižvelgiant į atliktus darbus ir išleistas pinigines lėšas.

Visais scenarijais įmonė planuoja atlikti visą numatytą investicijų apimtį.

Įmonė kasmet ateinantiems metams parengia detalius investicijų planus, kuriuos tvirtina Aplinkos 
ministerija.

LENTELĖ 15: VĮ VMU PLANUOJAMOS INVESTICIJOS REALISTINIU IR OPTIMISTINIU 
SCENARIJAIS, MLN. EUR, 2022-2026 M.

LENTELĖ 16: VĮ VMU PLANUOJAMOS INVESTICIJOS PESIMISTINIU SCENARIJU, MLN. 
EUR, 2022-2026 M.
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