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1. Miškų urėdijos veiklos apžvalga

1.1 Miško atkūrimo , apsaugos ir tvarkymo darbai

Miškų urėdija patikėjimo teise valdo 21,5 tūkst.ha valstybinių miškų. Miškai padalinti
į 7 girininkijas, o girininkijos į 22 eiguvas.
Mišrūs medynai - eglynai, pušynai ir beržynai sudaro 90%. Jaunuolynų urėdijoje yra
24%, pusamžių medynų 32% , pribręstančių, brandžių medynų 24% ir perbrendusių medynų
20%.
Miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbams 2009 metais padaryta 4288,6 tūkst.Lt
išlaidų, tai sudaro 106,6 % patvirtintos nenukirsto miško vertės.

1.2. Miško atkūrimo ir įveisimo darbai

Šių darbų per 2009 metus atlikta už 876,8 tūkst. Lt, planas 865 tūkst. Lt. Miško
atkūrimo darbai vykdyti 123,5 ha plote, planas 123 ha., įveista naujų miškų 44,1 ha, planas 44
ha. Miško želdinių priežiūros darbai atlikti 422,2 ha plote, išleista 400 tūkst. Lt. Miško apsauga
nuo žvėrių atlikta taip: aptepta želdinių repelentais 343 ha. Tam panaudota 1500 kg repelento
Carwacol Extra; apsaugota želdinių apsauginiais skydeliais 12000 vnt. 6,2 ha plote. Užduotys
numatytos Lietuvos miškingumo didinimo programoje Rokiškio rajone 2009 metais (kaip ir
kasmet) viršytos.
Miško medelynų plėtros programoje numatyti darbai ir apimtys įvykdyti. Išaugintas
reikiamas kiekis ne tik spygliuočių, bet ir lapuočių medžių bei ktūmų rūšių sodmenų.

1.3. Miško apsaugos darbai

Įveisus naujus miškus didelis pavojus iškyla pavasarį, kai laukuose deginama sausa
žolė. Tokių plotų miškų apsaugai atnaujinta 119 km. anksčiau įrengtų mineralizuotų juostų ir
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įrengta 4 km naujų priešgaisrinių juostų. Priešgaisrinės miško apsaugos darbams per 2009 m.
išleista 18,9 tūkst. Lt. Sanitarinės miško apsaugos išlaidos sudaro 11,8 tūkst. Lt.
2009 metais valstybiniuose miškuose gaisrų nebuvo, privačiuose miškuose – 3
gaisrai (0,23 ha plotas). 2009 metais buvo 4 savavališki kirtimai valstybiniuose miškuose.

1.4. Miško tvarkymo darbai

Miško tvarkymo darbams per 2009 metus išleista 721,9 tūkst. Lt (planas 368 tūkst.Lt).
Išugdyta jaunuolynų 125,1 ha. Atlikta retinamųjų kirtimų 8,2 ha plote. Kelių remontui ir
priežiūrai išleista 89,8 tūkst. Lt. Rekreacinių objektų įrengimui , priežiūrai ir remontui išleista
15,3 tūkst. Lt.
Valstybinės reikšmės miškų valdymo teisės registravimui buvo numatyta užregistruoti
5300 ha ploto ir panaudoti 195 tūkst.Lt. Faktiškai panaudota 196,8 tūkst.Lt ir įregistruota 3774,5
ha valstybinės reikšmės miškų urėdijai patikėjimo teise nekilnojamojo turto registrų centre. Liko
neužregistruota 4599 ha ploto dėl užsitęsusios paruoštos teisinei registracijai dokumentacijos
derinimo.
Vidinės miškotvarkos projekto rengimui 2009 metais išleista 351,6 tūkst.Lt.

1.5. Miško apsaugos ir tvarkymo darbų administravimo išlaidos

Šių darbų administravimui miškų urėdijos valdymo struktūroje yra 4 etatai. Jų
išlaikymui išleista 236,6 tūkst. Lt.
Girininkijų personalo išlaikymui per 2009 metus išleista 1212,8 tūkst. Lt.
Bendrosios ir administravimo išlaidos yra 566,6 tūkst. Lt.

1.6. Medienos

ruoša ir prekyba apvaliąja mediena

Metinė kirtimų norma patvirtinta 86,1 tūkst. m3 , faktiškai iškirsta 73,5 tūkst.m3 (t.sk.
1,3 tūkst. m3 –nenukirstu mišku),iš jų: pagrindinių kirtimų norma 60,1 tūkst. m³,

faktiškai

iškirsta 63,5 tūkst.m 3.
Pagal atskirus poūkius kirtimai įvykdyti:
spygliuočių poūkyje norma 36,2 tūkst.m3, faktiškai iškirsta 36,6 tūkst. m3;
kietųjų lapuočių poūkyje- 0 tūkst.m³, faktiškai iškirsta 0 tūkst.m3;
4

VALSTYBĖS ĮMONĖ
ROKIŠKIO MIŠKŲ URĖDIJA
minkštųjų lapuočių poūkyje 23,9 tūkst. m3 faktiškai iškirsta 26,9 tūkst. m3 ;
nustatyta tarpinių kirtimų apimtis įvykdyta 45,77 % ;
retinimo kirtimai įvykdyti 105%;
nenukirstu mišku parduota 1,3 tūkst. m3 medienos.
Per 2009 metus iškirstose biržėse pagaminta 73,7 tūkst. m3 medienos,(t.sk. 1,3 tūkst.
m3 nenukirstu mišku), iš jos 63,7 tūkst. m3 padarinės. Pagal pratęstus leidimus iš 2008 metų
nepanaudotos pagrindinių kirtimų biržės pagaminta 0,2 tūkst. m3 medienos. Biržių kirtimą vykdė
rangovai, jie iškirto 98,2 %, miškų urėdijos darbininkai 1,8 %. Iš kirtaviečių mediena išvežta
miškų urėdijos medvežėmis 16,7 %, rangovai išvežė 83,3 % bendro medienos kiekio. Parduota
65,9 tūkst. m3 apvaliosios medienos ir gauta 5475,2 tūkst. Lt pajamų. Vidutinė pardavimo kaina
83,08 Lt. Panaudojant kirtimo atliekas ir malkas kurui pagaminta 14,5 tūkst.m3 ir realizuota
14,6 tūkst. m3 skiedros kurui.Gauta 1026,2 tūkst. Lt pajamų.

2. Informacija apie darbuotojų skaičiaus miškų urėdijoje pasikeitimus

Miškų urėdijoje 2009 metų sausio 1 d. buvo 110 darbuotojai, iš jų 49 tarnautojai.
Vidutinis atlyginimas už 2008 metus sudarė 2696 Lt per mėnesį. Darbai miškų urėdijoje
vykdomi rangos sutarčių pagrindu, todėl darbininkų skaičius mažėja. 2009 metais pagrindinio
kirtimo apimtys palyginus su 2008 metais padidėjo 8,5 tūkst. ktm ir sudarė 63,5 tūkst. ktm, o
tarpinio kirtimo apimtys sumažėjo 3,2 tūkst. ktm ir sudarė 10 tūkst. ktm. 2010 metų sausio 1 d.
miškų urėdijoje dirbo 97 darbuotojai. Už 2009 metus vidutinis darbuotojų atlyginimas sudaro
2069 Lt per mėnesį.

3. Turto pasikeitimas

Per 2009 metus įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 41853 Lt. Pastatų ir statinių
įsigyta nebuvo, pastatų remontui, kurio verte didinama įsigijimo savikaina, lėšų išleista nebuvo,
mašinų ir įrengimų įsigyta už 20848 Lt, transporto priemonių įsigyta nebuvo, kito materialaus
turto įsigyta už 21005 Lt. Nurašyta ir parduota: mašinų ir įrengimų už 38873 Lt, transporto
priemonių nurašyta ir parduota nebuvo ir kito materialaus turto nurašyta už 14050 Lt. Pardavus
nereikalingą ilgalaikį materialųjį turtą , gauta 2950 Lt pajamų.

4. Nuosavo kapitalo pasikeitimas

5

VALSTYBĖS ĮMONĖ
ROKIŠKIO MIŠKŲ URĖDIJA
Įmonės savininko kapitalą 2008-12-31 sudarė 4340618 Lt. Per 2009 metus kapitalas
nesikeitė ir 2009-12-31 kapitalas sudarė 4340618 Lt.

5. Informacija apie įmonės filialus ir atstovybes

Miškų urėdija filialų ir atstovybių neturi.

6. Svarbiausi įvykiai miškų urėdijoje ataskaitiniais metais

Dėl sumažėjusios apvaliosios medienos pardavimo kainos nuo 138,49 Lt/m³ 2008 metais iki
83,08 Lt/m³ 2009 metais ir Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos generalinio
miškų urėdo 2009 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1B-96 nustačius ekstremalių ekonominių sąlygų
trečiąjį lygį, specialistų darbo užmokesčio fondas 2009 metais, palyginus su 2008 metais ,
sumažėjo 32,8 proc., tarnybinių lengvųjų automobilių išlaikymo išlaidos sumažėjo 45,2 proc.,
specialistų išlaikymo išlaidos sumažėjo 27,5 proc., nuosavos lėšos kap. investicijoms 2009
metais sumažėjo 454,6 tūkst. Lt palyginus su 2008 metais.
2009 m. gruodžio 31 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-884 patvirtintas vidinės
miškotvarkos projektas 2009-2018 metams.
Girininkijose „Miško skaita“ programa įsisavinta pilnumoje.
Tikslu mažinant rankų darbą ir siekiant užtikrinti saugų darbą, rangovai su miško
pjovimo mašina iškirto 35 tūkst. kub. m. medienos, tai sudaro 48,6 % viso iškirsto kiekio.
Nekilnojamojo turto registrų centre įregistruota 3774,5 ha valstybinės reikšmės miško
žemės.

Miškų urėdas

Rimantas Kapušinskas
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