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Miškų ir medienos tvarkymas 
 

2013-11-20 

 

Darbe apžvelgiami kai kurie miškų ir medienos tvarkymo aspektai 4 ES šalyse (Latvijoje, 

Lenkijoje, Suomijoje ir Švedijoje), daugiau dėmesio skiriant medienos kainai ir prekybos 

mediena tvarkai. 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.  

 

 

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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Latvijos miškų įstatymo
2
 tikslas –„reglamentuoti tvarų visų Latvijos miškų valdymą, 

garantuojant lygias teises, nuosavybės teisių neliečiamybę, ekonominės veiklos nepriklausomybę 

ir nustatant  vienodas pareigas visiems miškų savininkams. Miško valdymas reiškia bendrųjų 

aplinkosaugos apribojimų laikymąsi, siekiant užtikrinti miškų biologinę įvairovę ir išsaugoti 

miško savybę saugoti dirvožemį nuo erozijos, paviršiaus ir gruntinius vandenis nuo taršos, ir taip 

puoselėti tas miškų savybes ir komponentus, kurios yra Latvijos kultūrinio paveldo dalis. 

Įstatyme nustatomi šie pagrindiniai principai ir įpareigojimai:  

 miško savininko arba teisėto valdytojo pareiga – regeneruoti mišką per 3–7 metus nuo 

kirtimo; 

 mišką regeneruojant ir sodinant naudoti tik sertifikuotas reprodukcines medžiagas,  

tinkančias vietos klimatui; 

 prieš pradėdamas kirsti mišką, jo savininkas ar valdytojas privalo gauti Valstybės miškų 

tarnybos leidimą. Leidimas išduodamas su sąlyga, kad miško medžiai yra tam tikro 

aukščio ir skersmens, keliama ir daugiau sąlygų;  

 leidimas neišduodamas, jeigu miško savininkas nėra regeneravęs 80 % miško, kurį turėjo 

regeneruoti, arba jeigu miško plotas, kurį norima kirsti, pripažįstamas neregeneruotu, 

arba jame pasodinti medžiai dar nėra pasiekę 3 metų amžiaus;  

 miško savininkas arba teisėtas valdytojas privalo kiekvienais metais iki vasario 1 d. 

informuoti Valstybinę miškų tarnybą apie miške įvykusius pokyčius (atliktus veiksmus, 
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 http://www.csb.gov.lv/notikumi/apalo-kokmaterialu-iepirkuma-cenu-svarstibas-1-2-lsm3-robezas-36421.html 
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 http://www.vvc.gov.lv/advantagecms/LV/meklet/meklet_dokumentus.html?query=forest&resultsPerPage=10 
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kuriems reikėjo leidimo, miško sunaikinimą, miško regeneravimą, miško sodinimą, naujų 

medelių būklę). 

Įstatyme nereglamentuojamas miško ar medienos pardavimas ir nenustatomi jokie 

prioritetai ar prekybos  mechanizmai. Maksimalų leidžiamą kiekį medžių, kuruos galima kirsti, 

nustato Valstybinė miškų tarnyba, o patvirtina Ministrų kabinetas. 

Įstatymo dėl medžių inventorizavimo ir apvaliosios medienos sandorių
3
 tikslas – nustatyti 

vieningą inventorizacijos tvarką visuose medžių ir apvaliosios medienos cirkuliacijos etapuose, 

skatinti sąžiningą konkurenciją ir mokesčių surinkimą. Įstatymas taikomas visiems fiziniams ir 

juridiniams asmenims, privačios nuosavybės teise įsigyjantiems arba teisėtai valdantiems, arba 

laikantiems, apdorojantiems ir perdirbantiems medžius ir apvaliąją medieną. Įstatymas nustato 

inventorizavimo tvarką pagal Latvijos nacionalinių standartų, kuriuos nustato Ministrų kabinetas, 

reikalavimus. Inventoriniai duomenys visose medžių ir apvaliosios medienos apdirbimo stadijose 

turi būti vienodi (leidžiamas nuokrypis – 10 %). 

Vyriausybės nutarime dėl medžių ir apvaliosios medienos registro tvarkymo
4
 nustatoma 

išsamesnė duomenų apie medžius ir medieną surinkimo ir saugojimo tvarka.     

Vyriausybės reglamente dėl medžių kirtimo
5
 nustatomi kriterijai, kuriais remiantis 

išduodamas leidimas kirsti medžius, ir kiti su medžių kirtimu susiję aspektai (kirtimų plotas, 

medžių storis, aukštis, būklė ir pan.). 

 

 

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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Miškų įstatyme
7
 miškų ūkis apibrėžtas kaip veikla miškininkystės srityje, be kita ko, 

medienos paruošimas, išskyrus supirkimą, taip pat medienos produktų paruošimas ir jų 

pardavimas (6 str.). 

Valstybei priklausančius miškus valdo „Valstybės miškai“, prie kurių įsteigtas Miškų 

fondas, kuris tvarko lėšas, kaip nustatyta įstatyme. Fondo lėšomis disponuoja „Valstybės miškų“ 

generalinis direktorius (56 str.). 

Miškų fondo lėšas sudaro, be kita ko, pagrindiniai išskaitymai nuo parduotos medienos 

vertės, didinantys girininkijų veiklos sąnaudas (57 str.). 

Miškų fondo lėšos skiriamos girininkijoms išlyginti trūkumus, atsirandančius vykdant 

miškų ūkio uždavinius. Fondo lėšos taip pat gali būti skiriamos: 

 „Valstybės miškų“ organizacinių vienetų bendroms priemonėms vykdyti; 

 moksliniams tyrimams; 

 kurti infrastruktūrą, būtiną miškų ūkiui plėtoti; 

 miškų tvarkymo planams rengti; 

 darbams, susijusiems su miškų būklės ir miško išteklių įvertinimu ir prognozavimu; 

 kitiems uždaviniams miškų ūkio srityje (58 str.). 
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 http://biznes3.inforlex.pl/wskazniki-i-stawki/tresc,,2117,Srednia-cena-sprzedazy-drewna.html?pozycja=18 

7
 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, in: 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19911010444+2008%2409%2425&min=1  

http://www.vvc.gov.lv/advantagecms/LV/meklet/meklet_dokumentus.html?query=forest&resultsPerPage=10
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19911010444+2008%2409%2425&min=1


3 

 

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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Didžiuma Suomijos miškų savininkų parduoda stačią medieną (tai sudaro apie 80 % visų 

pardavimų)
9
. Miško savininkas parduoda teisę kirsti medžius sutartame plote. Miško savininkui 

sumokama stačio miško kaina. Pirkėjas atsako už kirtimo ir transportavimo išlaidas. 

„Pristatomame pardavime“ miško savininkas kerta medžius ir juos transportuoja į vietą, 

pasiekiamą transportui medienai pervežti. 

Kaina sutariama už medienos m³. Kainą įtakoja daug veiksnių, bet svarbiausias jų – rąstų 

kokybė, t.y. tai, kam gaminti jie galės būti panaudoti. Brangiausia – lukštinė mediena. Kaina už 

medienos m³ mažėja, jei stačias miškas gali būti kertamas tik žiemą ir įšalus žemei. 

Prekyba mediena skiriasi nuo daugelio kitų sandorių tuo, jog kuo daugiau medienos 

parduoda savininkas, tuo daugiau mokama už vienetą. Taigi miško savininkui, parduodančiam 

300 m³ medienos, už 1 m³ siūloma mažiau, nei tam, kuris parduoda 1 000 m³ tokios pačios 

kokybės medienos. 

 

 

Švedija 

 

Švedijos Miškų įstatyme
10

 nustatomi bendrieji miškų valdymo reikalavimai, siekiant ne 

tik gauti naudos, bet ir išsaugoti biologinę įvairovę, atsižvelgiant į viešąjį interesą.  Miškų 

agentūra
11

, kuriai įstatymas suteikia įgaliojimus spręsti su miškais susijusius klausimus,  išduoda 

miško kirtimo leidimus ir nustato kiekius ir plotus, kuriuose leidžiama kirsti mišką, 

nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, nustatytų Aplinkos apsaugos kodekse. Miško 

pardavimo klausimai įstatyme neaptariami. 

Miškų agentūros tinklapyje nėra informacijos apie prekybos mediena reglamentavimą.  

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.  

 

 

Parengė Jūratė Musteikytė ir Sigitas Daukša, 

Ekonominės ir socialinės informacijos skyrius, tel.: 6172  

 

 

Parlamentinių tyrimų departamento (toliau – PTD) parengti analitiniai ir informaciniai 

darbai yra skirti Seimo nariams, taip pat Seimo struktūriniams padaliniams, siekiant padėti 

jiems vykdyti savo pareigas bei funkcijas.  

Analitiniai darbai yra rengiami pagal Seimo narių ir Seimo struktūrinių padalinių pateiktas 

užklausas, lemiančias jų turinį. 

Naudojant PTD parengtus darbus, maloniai prašome nurodyti PTD kaip šaltinį. 
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 http://www2.forestindustries.fi/statistics/tilastokuviot/Roundwood/Forms/AllItems.aspx 
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 http://www.recep-enelc.net/allegati/Forestry%20Act.pdf 
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 http://www.skogsstyrelsen.se/en/AUTHORITY/Statistics/Subject-Areas/ 
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