
Komentaras 

 

 

Palyginamosios medienos (rąstų) vidutinės supirkimo kainos 

 

 Švedija Lenkija Lietuva Latvija Suomija 

 EUR % EUR % EUR % EUR % EUR % 
           

pušies 55,46  -12   62,99 100 51,71 -18 55,00  -13 

eglės 55,46  -18   67,70 100 54,33 -20 57,00  -16 

beržo     68,78 100 53,88 -22 40,50  -41 

juodalksnio     52,13 100 38,29 -27   

drebulės     45,62 100 38,66 -15   

           

Vid.  55,46 -7 45,40  -24 59,44 100 47,37 -20 50,83 -15 

 2012  2013 II p  2013 II p  2012 II p.  2013 II p  

Parušta pagal gautas LR Seimo Parlamentinių tyrimų departamento pateikta pažyma (2013-11-20) ir 

http://www.miskobirza.lt duomenis; 

 

Pastaba:galimos įvairios paklaidos kurios esminės tendencijos nekeičia. Šių metų kainos 

kaimyninėse šalyse yra kiek mažesnės nei 2012 metais. Duomenys rodo, kad Lietuvoje medienos 

kainos yra gerokai aukštesnės nei kaimyninėse šalyse, tačiau iš šių šalių įsigyti žaliavinės medienos 

Lietuvos medienos perdirbėjams nėra galimybės. Kaip paminėta pažymoje <<Pažymėtina, kad 

pagrindiniuose miškininkystę reglamentuojančiuose teisės aktuose – miškų įstatymuose – prekyba 

mediena beveik neaptariama, o su miškininkyste susijusių teisės aktų kiekis skaičiuojamas 

dešimtimis ir netgi šimtais.>>, t.y. medienos prekyba reguliuojama poįstaiminiais aktais ir sudaro 

lengvatas (palankias sąlygas) žaliavinę medieną įsigyti „saviems“ perdirbėjams. O žaliavinės 

medienos kainos tendencija Lietuvoje rodo, kad žaliavinės medienos kainos Lietuvoje dirbtinai 

sukeltos (invazinės), turint tikslą sužlugdyti vietos medienos perdirbimo pramonę, ar ją padaryti 

nekonkurencinga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.miskobirza.lt/


Pagrindas skaičiavimams ir analizei: 

 

Švedija 

Miškų agentūra pateikia tokias 2012 m. vidutines medienos kainas: švediškos pušies rąstai – 55,46 

EUR už m³, norvegiškos eglės rąstai – 55,46 EUR, spygliuočių medienos masė – 33,16 EUR, 

norvegiškos pušies medienos masė – 34,73 EUR, beržo medienos masė – 36,30 EUR.  

 

Lenkija 

Vidutinė medienos pardavimo kaina per 2013 m. 9 mėn. sudarė 171,05 PLN (40,90 EUR) už 1 m³ ; 

2012 m. per tą patį laikotarpį –186,42 PLN (45,40 EUR), 2011 m. – 186,68 PLN (42,49 EUR), 2010 

m. – 154,65 PLN (39,14 EUR), 2009 m. – 136,54 PLN (32,68 EUR), 2008 m. – 152,53 PLN (42,25 

EUR), 2007 m. – 147,28 PLN (39,93 EUR)).
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Latvija 

2012 m. II pusmetį miško medžiagos (rąstų) vidutinės supirkimo kainos, priklausomai nuo rąstų 

skersmens, buvo tokios: pušies – nuo 27,55 LVL (39,35 EUR) iki 44,85 LVL (64,07 EUR), eglės – 

nuo 30,07 LVL (42,95 EUR) iki 46 LVL (65,71 EUR), beržo – nuo 36,37 LVL (51,95 EUR) iki 

39,07 LVL (55,81 EUR), juodalksnio – nuo 23,03 LVL (32,90 EUR) iki 30,57 LVL (43,67 EUR), 

drebulės – nuo 24,67 LVL (35,24 EUR) iki 29,46 LVL (42,08 EUR).
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Suomija  

Šiuo metu stačio miško (rąstų) kaina už 1 m³ yra maždaug tokia: beržo – 40,50 EUR, pušies – 55 

EUR, eglės – 57 EUR. 2008–2013 m. laikotarpiu žemiausiai kaina buvo kritusi 2009 m.: už eglės ir 

pušies rąstus ji nesiekė 45 EUR, o už beržo rąstus – apie 36 EUR.
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Lietuva 

Žaliavinės medienos kainos Informacija atnaujinta 2013-11-01 

Žaliavinės 

medienos tipas 

kainos vid. 

Lt/m3(EUR/m3) 

Didžiausia vid. kaina 

Lt/m3(EUR/m3) 

Mažiausia vid. kaina 

Lt/m3(EUR/m3) 

Eglės rąstai ir 

plonrąsčiai  
233,75 (67,70) 262,00 (76,03) 205,00 (59,37) 

Pušies rąstai ir 

plonrąsčiai 
217,50 (62,99) 240,00 (69,51) 195,00 (56,48) 

Juodalksnio 

rąstai 
180,00 (52,13) 220,00 (63,72) 140,00 (40,55) 

Beržo rąstai 237,50 (68,78) 275,00 (79,65) 200,00 (57,92) 

Drebulės rąstai 157,50 (45,62) 175,00 (50,68) 140,00 (40,55) 

Pastabos: 
Visos kainos nurodytos Pirkėjo galutiniame sandėlyje. Konkrečios medienos sortimento kainos intervalą  
apsprendžia: 
- konkretaus Pirkėjo siūloma kaina 
- medienos rūšis 
- medienos kokybė  
- medienos klasė 

1EUR - 3.4528 LTL. 

                                                 
1
 http://biznes3.inforlex.pl/wskazniki-i-stawki/tresc,,2117,Srednia-cena-sprzedazy-drewna.html?pozycja=18 

2
 http://www.csb.gov.lv/notikumi/apalo-kokmaterialu-iepirkuma-cenu-svarstibas-1-2-lsm3-robezas-36421.html 

3
 http://www2.forestindustries.fi/statistics/tilastokuviot/Roundwood/Forms/AllItems.aspx 
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