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ĮVADAS 

 

Tyrimų problema. Pagal nuosavybės formą Lietuvos miškų ūkio sektorius skirstomas į 

valstybinius ir privačius miškus. Dideli miško masyvai būdingi valstybiniams miškams ir 

vykdomas vienos įmonės centralizuotas valdymas. Privačių miškų ūkis susideda iš 250 tūkst. 

privačių savininkų valdų ir neturi centralizuotų organizacinių struktūrų (VMT, 2017). 

Atsižvelgiant į minėtus ypatumus smulkių valdų privataus miškų ūkio tikslai turėtų skirtis nuo 

stambaus miško ūkio. Miškų ūkio didelės valdos dažniausiai orientuotas į pelno siekimą, esant 

kai kuriems socialiniams ir ypač ekologiniams ribojimams. Smulkių valdų miškų ūkyje yra 

didelė socialinių, ekologinių ir ekonominių tikslų įvairovė, unikali vos ne kiekvienam valdos 

savininkui. Šiuo metu šalies miškų ūkio darnumas analizuojamas retai ir tik nacionaliniu 

lygmeniu, neskiriant valstybinių ir privačių miškų ūkio darnumo (Kuliešis, Prūsaitis, 2011). 

Norint įvykdyti nacionalinio darnaus vystymosi politikos suformuotus tikslus ir principus 

reikėtų šį darnumą apibūdinti išmatuojamų kriterijų ir rodiklių sistema. Tai didelis kompleksinis 

darbas, kurį reikėtų pradėti nuo smulkių privačių valdų miškų ūkio darnumui įtaką darančių 

veiksnių analizės. Lietuvos smulkių privačių valdų miškų ūkio darnumo klausimai mokslinėje 

literatūroje nenagrinėti. Dauguma apžvelgtų literatūros šaltinių nagrinėja Lietuvos miškų ūkio 

darnumo ekonominį vertinimą (Mizaras, 2006; Mizaras, Lukminė, 2016), miško tvarkymo 

darnumo ekonominį ir socialinį įvertinimą (Mizaras ir kt., 2015). Pasaulyje mokslinių tyrimų ir 

praktinių darbų apie smulkių privačių valdų miškų ūkio darnumo vertinimą  atlikta mažai. 

Daugiausia dėmesio yra skirta miškų ekonominio vertinimo metodų problemoms bei 

klausimams. Miškų ekonominio vertinimo pagrindus sukūrė vokiečių miškininkas 

M. Faustmanas (1849). Jisai pasiūlė miško žemės vertinimo formulę. Miškų ūkio darnumo 

klausimus analizavo ir tyrimus atliko Mendoza et al. (2002), Mendoza, Prabhu (2003), 

Woltslehner et al. (2005), Carabelli et al. (2007), Mrosek et al. (2008), Balona et al. (2010), 

Hosseini (2011), Sukwika et al. (2016), Mohammadi, Dehyouri et al. (2012), Limael (2018), 

Jafari et al. (2018), Riccioli el al. (2020) ir kt. Tačiau yra miškų ūkio darnumo įvertinimų 

globalinės bei nacionalinės patirtys, kurias galima adaptuoti Lietuvos smulkių valdų privačių 

miškų ūkio darnumo vertinimui.  

Darbo aktualumas. Miškų ūkio darnumas yra svarbus miškotyros, miško politikos, 

ekonomikos, sociologijos tarpdisciplininių tyrimų objektas. Remiantis tyrimais susiformavo 

įvairios miškų ūkio darnumo vertinimo koncepcijos (Europos, Montrealio, Centrinės Amerikos, 

Artimųjų Rytų ir kt.). Europos miškų ūkio darnumo vertinimo procese Lietuva irgi dalyvauja, 

kuriame miškų ūkio darnumas analizuojamas tik nacionaliniame lygmenyje, neatsižvelgiant į 
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smulkių valdų privačių miškų ūkio ypatumus. Tiek Lietuvoje, tiek daugelyje kitų šalių yra 

paplitęs smulkių valdų privačių miškų ūkis. Europos Sąjungoje privatūs miškai sudaro apie 

60 proc., žymi dalis jų yra smulkios miško valdos. Lietuvoje jis vyrauja. Smulkių valdų privačių 

miškų ūkio darnumo vertinimo ypatumų tyrimai padėtų atsižvelgti į juos formuojant miškų 

politiką bei atliekant jos įgyvendinimo priemones.  

Tyrimų objektas yra Lietuvos smulkių valdų privačių miškų ūkio darnumas ir jam įtaką 

darantys veiksniai. 

Darbo tikslas – įvertinti smulkių valdų miškų ūkio (Lietuvos privačių miškų atvejis) 

darnumą ir atlikti jam įtaką darančių veiksnių analizę. 

Darbo uždaviniai:  

1) atskleisti darnaus miškų ūkio koncepciją ir išanalizuoti miškų ūkio darnumo vertinimo 

metodus;  

2) sukurti Lietuvos smulkių privačių valdų miškų ūkio darnumo įvertinimo metodiką; 

3) įvertinti Lietuvos smulkių privačių valdų miškų ūkio darnumą;  

4) išanalizuoti Lietuvos smulkių privačių valdų miškų ūkio darnumui įtaką darančius 

veiksnius. 

 

Ginamieji teiginiai:  

− Adaptuojant pasaulyje taikomus darnumo vertinimo metodus sukurta Lietuvos smulkių 

privačių valdų miškų ūkio darnumo vertinimo metodika, kuri yra taikytina vertinant 

darnumą nacionaliniame bei miško valdų lygmenyse. 

− Lietuvos smulkių privačių valdų miškų ūkio darnumas yra vidutinis (2,5–3,5 darnumo 

balo). Šiam vertinimui taikyta naujai sukurta darnumo vertinimo metodika. 

− Lietuvos smulkių privačių valdų miškų ūkio darnumui didžiausią įtaką daro šie 

veiksniai: veiklų pobūdis miško valdoje, brandžių ir perbrendusių medynų dalis, ūkinių 

miškų ploto dalis miško valdoje.  

 

Darbo mokslinis naujumas 

Adaptuojant pasaulyje taikomus darnumo vertinimo metodus sukurta Lietuvos smulkių 

privačių valdų miškų ūkio darnumo vertinimo metodika ir pirmą kartą pritaikyta įvertinant 

Lietuvos smulkių privačių valdų miškų ūkio darnumą nacionaliniame bei miško valdų 

lygmenyse.  
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Darbo praktinė vertė. Sukurtas metodinis pagrindas, skirtas Lietuvos smulkių privačių 

valdų miškų ūkio darnumui vertinti, kas padės spręsti praktinius Lietuvos miškų ūkio politikos 

uždavinius (miškų ūkio darnumo vertinimas, nacionalinės miškų ūkio sektoriaus programos 

sudarymas ir pan.).  

 

Disertacinio darbo aprobavimas 

Disertacijos tema parengti 3 moksliniai straipsniai, iš jų 1 paskelbtas žurnale su citavimo 

indeksu, 2 straipsniai – recenzuojamuose mokslo žurnaluose. 

Darbas pristatytas 2-ose tarptautinėse ir 1-oje respublikinėje konferencijose. 

 

Disertacijos apimtis ir struktūra 

Disertaciją sudaro įvadas, literatūros apžvalga, tyrimų objektas ir metodai, tyrimų 

rezultatų ir jų aptarimo skyriai, pagrindinės darbo išvados, literatūros sąrašas ir priedai. Darbo 

rezultatai išdėstyti 3 skyriuose. Literatūros sąraše 95 šaltiniai. Disertacijos apimtis 188 puslapiai, 

tekstą iliustruoja 39 lentelės ir 15 paveikslų. 
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1.  MIŠKO ŪKIO DARNUMO ĮVERTINIMAS TEORINIAIS ASPEKTAIS 

1.1. Darnaus miškų ūkio samprata  

 

Wang (2004) išskiria 3 darnaus miškų ūkio konceptualizavimo etapus: 1) medienos 

naudojimo nenutrūkstamumas; 2) medienos poveikio aplinkai mažinimas; 3) ekonominių, 

ekologinių ir socialinių miško ūkio aspektų derinimas.  

   Miškų nykimas Vidurio Europoje paskatino susirūpinti, kaip pasiekti nenutrūkstamą 

medienos srautą. Ši problema pasireiškė ir kituose pasaulio regionuose, įskaitant ir tropinių 

platumų miškus, todėl buvo atkreiptas dėmesys į kitas miško funkcijas, ne tik į medienos 

vartojimą. Suprato, kad intensyvi medienos ruoša, veisiamos monokultūros mažina miško 

ekologinę būklę. Suvokė, kad būtina išlaikyti miško ekosistemų integralumą ir rūšių įvairovę, 

todėl reikia integruoti aplinkosauginius, ekonominius ir socialinius miško tvarkymo aspektus. 

Buvo akcentuotos būdingos miškui biologinės įvairovės apsaugos, anglies dvideginio 

sunaudojimo ir rekreacinės funkcijos (JTO, 1992; General Declaration and Resolution, 2000). 

Darnaus miško ūkio idėją H. Karlovicas (1713) pateikė taip: „Didžiausias šalies menas, mokslas 

bus miško išsaugojimas ir veisimas, kad būtų galima tęsti pastovų ir tolydų naudojimą“. 

Darnaus miškų ūkio koncepcija plėtojosi, ieškant darnumo bendrose gamtinėse ir ekonominėse 

sistemose. Pasaulio aplinkos ir plėtros komisijos pranešime ,,Mūsų bendra ateitis“, dar 

vadinamame Brundtland pranešime (UN, 1987), buvo suformuluota darniosios plėtros 

koncepcija: dabartinės reikmės turi būti tenkinamos nemažinant būsimų kartų galimybių tenkinti 

jų reikmes. Nuo XVIII amžiaus Europos miškų ūkyje buvo taikomi miško ūkio tvarkymo 

principai: siekti nepertraukiamo medienos, miško žvėrių ir kitų miško produktų naudojimo. 

Paskutiniais dešimtmečiais darnaus miškų tvarkymo koncepcija siejama ne tik su miško 

produktais, bet ir su ekologinėmis paslaugomis, daugiatiksliu miško naudojimu, todėl tapo 

gilesnė ir turtingesnė (Wiersum, 1995; EFI, 2013). 

Rio de Žaneiro (Brazilija) konferencijoje 1992 m. paskelbė, kad miško ištekliai ir miško 

žemė turėtų būti darniai valdomi (angl. sustainably managed), siekiant patenkinti dabartinės ir 

būsimų kartų ekonomines, socialines, kultūrines ir dvasines, ekologines reikmes, buvo 

suformuluoti „Miškininkystės principai“. Taikant klasikinę J. Wang (1881) sukurtą diagramą, 

miškų ūkio darnumas vaizduojamas trijų veiklų (ekonominė, ekologinė, socialinė) silogizmu. 

(Oliver, Deal, 2007) (1 pav.).  
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1 pav. Darnumo sandara (Oliver, Deal, 2007) 

 

Miškų ūkio darnumo esmė buvo apibrėžta įvairiuose dokumentuose. Pirmą kartą jis buvo 

apibūdintas JT Generalinėje Asamblėjoje 1992 m. (UN, 1992): ″Forest resources and forest 

lands should be sustainably managed to meet the social, economic, ecological, cultural and 

spiritual needs of present and future generations″. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 

vertimas į lietuvių kalbą: „Miško ištekliai ir miško žemė turėtų būti tinkamai valdoma, siekiant 

patenkinti dabartinės ir būsimų kartų socialines, ekonomines, ekologines, kultūrines ir dvasines 

reikmes…“. 

Europos miško apsaugos antroje ministrų konferencijoje 1993 m. Helsinkyje pateiktas 

toks apibrėžimas (Forest Europe, 1993): „Sustainable management“ means the stewardship and 

use of forests and forest lands in a way and a rate, that maintains their biodiversity, productivity, 

regeneration capacity, vitality and their potential to fulfill, now and in the future, relevant 

ecological, economic and social functions at local, national, and global levels and that does not 

cause damage to other ecosystems. Vertimas į lietuvių kalbą: „Darnus miškų ūkis – miško ir 

miško žemės priežiūra bei naudojimas, siekiant užtikrinti dabartinių ir ateities kartų ekologines, 

ekonomines ir socialines reikmes lokaliame, nacionaliniame bei globaliniame lygmenyse, kartu 

pilnai išsaugant miško biologinę įvairovę, jų produktyvumą, atsikūrimą, gyvybingumą bei 

nepažeidžiant kitų ekosistemų.“ 

Analogiškas apibrėžimas pateiktas ir Europos miško strategijoje (ES, 2014): „Sustainable 

forest management means using forests and forest land in a way, and at a rate, that maintains 

their biodiversity, productivity, regeneration capacity, vitality and their potential to fulfil, now 

and in the future, relevant ecological, economic and social functions, at local, national, and 

globai levels, and that does not cause damage to other ecosystems“. ES komisijos šiuo metu 
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(2020-12-10) pateiktas vertimas į lietuvių kalbą: „Tvari miškotvarka reiškia miško ir miško 

žemės naudojimą taip ir tiek, kad išliktų jų biologinė įvairovė, našumas, regeneravimosi 

pajėgumas, gyvybingumas ir jų potencialas atlikti (dabar ir ateityje) svarbias ekologines, 

ekonomines ir socialines funkcijas vietos, nacionaliniu ir pasauliniu lygmeniu ir nedarant žalos 

kitoms ekosistemoms“. Ankstesniame šio dokumento vertimo variante "sustainable forest 

management" buvo verčiamas ,,darnus miškų ūkis“. 

Kaip matome, nėra vienareikšmio, susieto su miškais, angliško termino "sustainable" 

vertimo (žr. 1 lent.). Dažniausiai pasitaikantys vertimai – tinkamas, nepertraukiamas, 

subalansuotas, tvarus, darnus. Neretai jie gali būti suprantami kaip sinonimai.  

 

1 lentelė. Darnaus miškų ūkio apibrėžtys 

Šaltinis Metai Apibrėžimas 

 

Jungtinių Tautų Organizacija 

1992 Miško ištekliai ir miško žemė turėtų būti tinkamai 

valdoma siekiant patenkinti dabartinės ir būsimų kartų 

socialines, ekonomines, ekologines, kultūrines ir 

dvasines reikmes. 

Europos miškų apsaugos antroji 

ministrų konferencija 

1993 Miško ir miško žemės priežiūra bei naudojimas, 

siekiant užtikrinti dabartinių ir ateities kartų 

ekologines, ekonomines ir socialines reikmes 

lokaliame, nacionaliniame bei globaliniame 

lygmenyse, kartu pilnai išsaugant miško biologinę 

įvairovę, jų produktyvumą, atsikūrimą, gyvybingumą 

bei nepažeidžiant kitų ekosistemų.  

Europos miškų strategijoje 2014 Darnus miškų ūkis reiškia miško ir miško žemės 

naudojimą taip ir tiek, kad išliktų jų biologinė 

įvairovė, našumas, regeneravimosi pajėgumas, 

gyvybingumas ir jų potencialas atlikti (dabar ir 

ateityje) svarbias ekologines, ekonomines ir socialines 

funkcijas vietos, nacionaliniu ir pasauliniu lygmeniu ir 

nedarant žalos kitoms ekosistemoms. 

Europos miškų strategijoje 2020 Tvari miškotvarka reiškia miško ir miško žemės 

naudojimą taip ir tiek, kad išliktų jų biologinė 

įvairovė, našumas, regeneravimosi pajėgumas, 

gyvybingumas ir jų potencialas atlikti (dabar ir 

ateityje) svarbias ekologines, ekonomines ir socialines 

funkcijas vietos, nacionaliniu ir pasauliniu lygmeniu ir 

nedarant žalos kitoms ekosistemoms. 

 

Tarptautinė darnaus miškų ūkio kriterijų ir rodiklių konferencija 2003 m. Gvatemaloje 

priėmė rezoliuciją, kurioje rekomendavo bendrus miškų ūkio principus ir elementus, kurie 

vėliau buvo priimti ir JT Generalinėje asamblėjoje (UN, 2007). Joje miškų ūkio darnumas 

apibrėžtas kaip dinamiška ir besivystanti koncepcija, siekiant išlaikyti ir didinti visų tipų 

miškuose socialines, ekonomines ir aplinkos vertybes dabartinėms ir būsimoms kartoms. 

Nustatyti septyni bendri darnaus miškų ūkio teminiai elementai (miškų išteklių plėtra, miškų 

biologinė įvairovė, miškų sveikata ir gyvybingumas, miškų išteklių produkcinės funkcijos, 
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miškų išteklių apsauginės funkcijos, miškų socialinės – ekonominės funkcijos, teisinė, politinė ir 

institucinė sudėtis), kaip pagrindas darnaus miškų ūkio kriterijams ir rodikliams (FAO, 2015) 

(2 pav.).  

 

2 pav. Darnaus miško ūkio teminiai elementai (percituota pagal FAO, 2015) 

 

Teminis elementas „Miško išteklių plėtra“ reiškia siekį turėti tinkamą miškingumą ir 

medynų tūrį, įskaitant medžius nepriklausantiems miškams, padedančius miškų ūkio 

socialinėmis, ekonominėmis bei ekologinėmis dimensijomis. Pavyzdžiui, specifinių miškų tipų 

egzistavimas ir plėtra yra svarbi kaip bazė apsauginėms paslaugoms. Šis teminis elementas 

apima ambicijas sumažinti miškų nykimą ir atstatyti degraduotus miškų kraštovaizdžius. Jie taip 

pat sujungia svarbią miško funkciją absorbuoti anglies dvideginį ir taip daryti įtaką klimato 

kaitai. Teminis elementas „Biologinė įvairovė“ rūpinasi biologinės įvairovės saugomų ir 

valdymų ekosisteminime, rūšių ir genetiniame lygmenyse. Šis saugojimas apima apsaugą plotų 

su trapiomis ekosistemomis užtikrinant, kad gyvybės įvairovė yra prižiūrima ir sudaromos 

galimybės naujų produktų gamybai ateityje, įskaitant vaistus. Genetinis pagerinimas taip pat 

reiškia miškų produktyvumo didinimą, pavyzdžiui, užtikrinant aukštą medynų produktyvumą 

intensyviam ūkininkavimui miškuose. Teminis elementas „Miškų sveikata ir gyvybingumas“ 

reiškia, kad miškai turi būti tvarkomi taip, kad minimizuotas nepageidaujamų sutrikimų 

poveikis, įskaitant miškų gaisrus, oro užteršimą, vėjovartas, invazines rūšis, ligas ir kenkėjus. 
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Teminis elementas „Miško išteklių produkcinės funkcijos“ reiškia, kad miškai tiekia įvairius 

medienos ir nemedieninius produktus. Šis teminis elementas išreiškia ambicijas užtikrinti gausų 

ir vertingą pirminių miško produktų tiekimą, kartu užtikrinant, kad gamyba ir kirtimai yra 

darnūs, nepažeidžiantys ateities kartų interesų. Teminis elementas „Miško išteklių apsauginės 

funkcijos“ adresuotos padėti dirvų, hidrologinėms bei vandenų sistemoms prižiūrint vandens 

švarumą (įskaitant žuvų populiacijų sveikatingumą) ir mažinant potvynių, lavinų, erozijos ir 

sausrų riziką bei poveikius. Miško apsauginės funkcijos taip pat turi įtaką ekosistemų 

išsaugojimui jų stipriais tarpsektoriniais efektais, kadangi yra didelis poveikis žemės ūkiui ir 

kaimo plėtrai. Socialinių – ekonominių funkcijų teminis elementas dengia miško išteklių įtaką 

ekonomikai, pavyzdžiui, per įdarbinimą, vertės generavimą gaminant ir parduodant miško 

produktus ir energiją, prekybą ir investicijas į miško sektorių. Svarbi miško funkcija yra aukštos 

kultūrinės, dvasinių ar rekreacinės vertės vietovių globojimas ir apsauga. Tai apima ir žemės 

valdymo, vietinių gyventojų bei bendruomenių valdymo sistemas bei tradicines žinias. Teminis 

elementas „Teisinė, politinė ir institucinė sudėtis“ apima teisinį, politinį ir institucinį 

susitvarkymą, reikalingą padėti paminėtoms šešioms temoms, įskaitant sprendimų priėmimą, 

administravimą, teisinį reguliavimą ir pažangos monitoringą bei vertinimą. Teminis elementas 

taip pat įjungia plačius visuomeninius aspektus, įskaitant laisvą ir teisingą miško išteklių 

naudojimą, mokslinius tyrimus ir švietimą, dvasines ir rekreacines vertes, miško sektoriaus 

infrastruktūros sutvarkymą, technologijų sklaidą, gebėjimų stiprinimą ir viešą informavimą bei 

komunikavimą.  

Paminėti darnaus ūkio principai ir elementai sudarė pagrindą jo daugiarodiklio vertinimo 

koncepcijai. Ši darnaus ūkio koncepcija turėjo daug iniciatyvų ir procesų: Amazonės, Centrinės 

Amerikos, Afrikos medienos organizacijos, Artimųjų Rytų, Azijos sausųjų miškų, Europos, 

Tarptautinės tropinių organizacijos, Monrealio procesas ir kt. Visuose šiuose procesuose buvo 

pasiūlyti savi tvarkymo darnumo apibrėžimai, tikslai ir kriterijai (FAO, 2001). Dalies darnaus 

miškų ūkio iniciatyvų bei procesų kriterijai ir rodikliai buvo tobulinami (Forest Europe, 2003; 

Forest Europe, 2015; The Montreal process, 2015; ITTO, 2016). Inicijuota naujų projektų ir 

tyrimų: mažo miškingumo šalių Teherano procesas (Jafari, 2011), miškai darnios plėtros 

sistemoje (IIED, 2015), Jungtinių Tautų projektas (2016–2019 m.), „Kaukazo ir Centrinės 

Azijos darnaus miškų ūkio atskaitomybės sistemos“ (Linser, 2019). Šiuo metu žinoma 

11 tarpvalstybinių ir tarptautinių miškų ūkio darnumo įvertinimo procesų, taikančių miškų ūkio 

darnumo įvertinimo kriterijus ir rodiklius (Linser et al., 2018).  

 Literatūroje galima rasti ir kitų darnaus miškų ūkio koncepcijų: pusiausvyros ir 

apribojimų. Darnus miškų ūkis pagal pirmąją koncepciją suvokiamas kaip pusiausvyra, kur 
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ekologinės vertybės turi būti pusiausvyroje kartu su ekonominėmis ir socialinėmis naudomis 

(Elkington, 1997) (3 pav.). 

 

 

 

 

 

  

 

3 pav. Darnaus miškų ūkio pusiausvyros modelis (Elington, 1997) 

 

Apribojimų modelis nurodo, kad ekonominė veikla turi vykti miško ekosistemos ribose, 

laikantis aplinkosauginių apribojimų (McDonald, Lane, 2004) (4 pav.).  

 

 

4 pav. Darnaus ūkio apribojimų modelis (McDonald, Lane, 2004) 

 

Literatūroje pateikiama siūlymų ūkio darnumo vertinimui taikyti tik socialinio pasirinkimo 

metodus (Mizaras ir kt., 2015). Socialinio pasirinkimo metodų, paremtų balsavimu ir 

apklausomis, taikymo vertinant miškų tvarkymo darnumą, būtinybė grindžiama tuo, kad miškai 

kuria daugialypes vertybes, iš kurių dalis yra visuomeninės ir neorientuotos į rinką (Kant, Lee, 

2004; Laband, 2013). Ekonominio vertinimo metodai turi daug ribotumų, turi būti paremti ne tik 

tradicine išlaidų ir naudos analize, o sprendimai labiau susiję su ,,socialiniu“ pasirinkimu. Todėl 

visoms miško vertėms identifikuoti siūloma taikyti ne orientuotus į rinką, o žmonių teikiamu 

pirmumu pagrįstus miško naudos vertinimo metodus (Kant, Lee, 2004). Įvairūs suinteresuoti 

asmenys, įtraukti į darnaus miškų tvarkymo uždavinių sprendimą, turi skirtingus tikslus, dažnai 

prieštaraujančius vienas kitam. Siekiant juos įvertinti, siūlomi (Kangas et al., 2006) socialinio 

pasirinkimo teorijos metodai. Nurodomi (Kant, Lee, 2004) keturi žingsniai, reikalingi taikant 

Ekologiniai 

apribojimai

Optimali 
socialinė, 

ekonominė, 
kultūrinė 

nauda

Ekologinė nauda Socialinė, ekonominė ir 

kultūrinė nauda 
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socialinio pasirinkimo teoriją, vertinant miškų tvarkymo darnumą: 1) visų galimų miško 

vertybių indentifikavimas; 2) įvairių suinteresuotų šalių grupių teikiamo pirmumo įvairioms 

miško socialinėms būklėms išaiškinimas; 3) teikiamo pirmumo agregavimas grupėse ir 

4) teikiamo pirmumo agregavimas tarp grupių. Vykdant respondentų apklausą yra keletas 

alternatyvų: 1) suteikti pirmumą nurodant vertybės vietą jų sąraše, neatsižvelgiant į piniginį 

vertinimą ir 2) išreikšti visas svarbiausias miško vertybių alternatyvas. 

Socialinis metodas iliustruotas (Kant, Lee, 2004) Šiaurės Vakarų Ontario region (Kanada) 

miškų pavyzdžiu. Dalyvavo 120 respondentų, kurie atstovavo 4 interesantų grupes: miško 

pramonę, aborigenus, Ontario gamtos išteklių ministeriją, nevyriausybines gamtosaugines 

organizacijas. Jiems buvo pateiktos visos miško vertybės, kurios buvo sugrupuotos į 10 grupių 

(klasterių): aborigeninės, ekonominės, mokymo ir istorinės aplinkos, gamtinės individualios, 

rekreacinės, socialinės, turizmo ir tradicinio naudojimo. Respondentai turėjo įvertinti grupių 

svarbumą nuo 1 (svarbiausia) iki 10 (nesvarbiausia). Vertinimo balai parodo kiekvienos 

suinteresuotos grupės vidutinį miško vertybių vertinimą (žr. 2 lent.) (Mizaras ir kt., 2015). 

 

2 lentelė. Šiaurės Vakarų Ontario miško vertybių interesų grupių teikiamas pirmumas (Kant, Lee, 2004)  
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Miško pramonė 1 2 1 2 3 4 5 5 4 1 

Aborigenai 2 1 2 4 4 3 4 1 4 2 

Ministerija 3 1 1 3 3 5 4 6 5 2 

NVO 4 1 1 4 2 4 3 5 4 2 

 

1.2. Daugiarodiklis miškų ūkio darnumo vertinimo metodas 

 

Labiausiai išplėtotas ir taikomas yra miškų ūkio darnumo daugiarodiklis analizės metodas 

(Forest Europe, 2001; Mendoza et. al., 2002; Forest Europe, 2003; Wosfslehner et al., 2005; 

Linser, o’Hara, 2019). Jo esmę sudaro: 1) kriterijų ir rodiklių rinkinio sudarymas; 2) kriterijų ir 

rodiklių svarbumo įvertinimas; 3) vertinimo procedūros. 

 Kriterijų ir rodiklių rinkinio sudarymas. Kuriant miškų ūkio darnumo vertinimo kriterijų 

ir rodiklių sistemas Jungtinių Tautų Organizacija 1992 metais parengė šių kriterijų ir rodiklių 

daugiarodiklinio vertinimo metodologiją, pagrįstą analitiniu hierarchiniu procesu. Jos esmę 

sudaro principų, kriterijų ir rodiklių hierarchinė struktūra, kriterijų ir rodiklių svarbumo 

vertinimas, vertinimo procedūros (Mendoza et al., 1999; Mendoza, 2000; Mendoza, Prabhu, 
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2000; Mendoza et al., 2002; Mendoza, Prabhu, 2003). Principu vadinama fundamentinė 

(svarbiausia, pagrindinė) nuostata ar taisyklė, kuri imama kaip atitinkamų sprendimų ar veiksmų 

(pavyzdžiui, ekologinių funkcijų išsaugojimas) pagrindas. Kriterijus – tai ekologinės, socialinės 

ar ekonominės sistemos komponentė ar funkcija, deranti su principu (pavyzdžiui, biologinės 

įvairovės išsaugojimas). Rodiklis – kiekybinis ar kokybinis parametras, kuris gali būti 

išmatuotas, įvertintas, nustatytas (pavyzdžiui, rūšių skaičius) (Mizaras ir kt., 2015). Rodiklių 

sąrašo sudarymui gali būti taikomos dvi skirtingos schemos (Mendoza et al., 2002): iš viršaus 

žemyn ir iš apačios aukštyn. Pirmosios schemos (iš viršaus žemyn) tikslas yra užtikrinti, kad 

pateikiama teisinga informacija. Antrąja schema (iš apačios aukštyn) siekiama užtikrinti, kad 

informacija yra neprarandama. Nuo vertinamų tikslų, vietovės sąlygų priklauso, kokią schemą 

pasirinkti. Derinant šias schemas galima gauti geresnius rezultatus. Pirmajai schemai 

įgyvendinti taikomi tam tikri žingsniai:  

- kriterijų ir rodiklių sąrašo sudarymas; 

- ekspertai vertina sudarytą sąrašą, diskutuoja, jeigu mato poreikį, jį keičia;  

- kiekvienas ekspertas vertina principus ir kriterijus; 

- principai ir kriterijai yra prioretizuojami, suteikiami santykiniai svoriai;  

- vertinamas kiekvienas rodiklis; 

- principai ir kriterijai, kurie buvo įvertinti mažiausiai – pašalinami; 

- rodikliai, kurie buvo įvertinti mažiausiai – pašalinami; 

- ekspertai galutinį sąrašą dar kartą įvertina, jeigu nesutinka su rezultatais, vertinimas 

pradedamas nuo 2 punkto.  

Antros schemos įgyvendinimo žingsniai: 

- taikant metodą „protų šturmas“ ekspertai siūlo kriterijų ir rodiklių sąrašą; 

- remiantis gautais rezultatais pateikiamas kriterijų ir rodiklių sąrašas; 

- ekspertas nustato reikiamą kriterijų ir rodiklių skaičių; 

- kriterijus ir rodiklius sunumeruoja pagal jų reikšmingumą;  

- nustatomas kiekvieno kriterijaus ir rodiklio svoris; 

- sudaromas kriterijų ir rodiklių galutinis sąrašas, mažiausiai įvertinti – pašalinami; 

- ekspertai galutinį sąrašą dar kartą įvertina, jeigu nesutinka su rezultatais, vertinimas 

pradedamas nuo pradžių.  

Detaliausi darnaus miškų ūkio kriterijai ir rodikliai buvo suformuluoti 3-ose tarptautinėse 

programose (McDonald, Lane, 2004): Tarptautinės tropinių miškų organizacijos parengta darnaus 

miškų ūkio politika ir jos taikymo vadovas besivystančioms šalims; Europos šalių parengti darnaus 

miškų ūkio kriterijai ir rodikliai; Monrealio proceso eigoje parengti darnaus miškų ūkio principai 

borealiniams ne Europos šalių miškams. Šiose programose buvo susitarta dėl darnaus miškų ūkio 
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apibrėžimo bei tikslų. Svarbiausi iš jų: palaikyti sveikas ir produktyvias miško ekosistemas ir jų 

reikšmę vandens apytakoje bei globaliame anglies cikle, saugoti biologinę įvairovę, maksimizuoti 

ilgalaikę daugialypę socialinę ir ekonominę bei ekologinę miško naudą. 

Helsinkio rezoliucijoje 1993 metais buvo nustatytos pagrindinės Europos darnaus miškų 

ūkio kryptys. Ekspertų konferencijoje Ženevoje 1994 m. buvo parengta pirmoji Europos miškų 

tvarkymo darnumo kriterijų ir rodiklių sistema, kurią sudarė šeši kriterijai, 27 kiekybiniai ir 101 

aprašomieji rodikliai. Kriterijų ir rodiklių sistema įteisinta 1998 m. Ministrų konferencijos 

Europos miško apsaugai (Forest Europe, 1998) Lisabonoje rezoliucijoje „Europos kriterijai, 

rodikliai ir operacinio lygio nurodymai“ (Forest Europe, 1998). Sistema nuolat tobulinama. 

Forest Europe ekspertų 2002 m. aprobuota ir 2003 metais patvirtinta, kad visi rodikliai skirstomi 

į kiekybinius, kuriuos sudaro 6 kriterijai, apimantys 35 rodiklius ir kokybinius (aprašomuosius), 

kuriuos sudaro 17 rodiklių. 

Europiniai įvertinimo kriterijai ir rodikliai buvo taikyti analizuojant Europos miškų ūkio 

darnumą 2003 m. (Forest Europe, 2003), 2007 m. (Forest Europe, 2007), 2011 m. (Forest 

Europe, 2011) ir 2015 m. (Forest Europe, 2015). 

Paskutinis Europinių miškų ūkio darnumo kriterijų ir rodiklių variantas pateiktas 

3 lentelėje. Jį sudaro šeši kriterijai, išskirti pagal miškų ūkio darnumo teminius elementus (FAO, 

2005) su 35 rodikliais ir 11 miškų politikos ir valdymo rodiklių. Rodikliai detalizuoja kiekvieną 

kriterijų, tačiau jie nėra sugrupuoti pagal ekonominį, socialinį ir ekologinį kriterijus.  

3 lentelė. Europiniai miškų ūkio darnumo kriterijai ir rodikliai (Forest Europe, 2015) 

Kriterijai Rodikliai 
1 2 

• Miško išteklių ir jų poveikio 

globaliam anglies ciklui priežiūra ir 

tobulinimas 

• Miškų plotas 

• Medynų tūris 

• Medynų amžiaus struktūra 

• Miško anglis 
• Miško ekosistemų sveikatingumo 

ir gyvybingumo priežiūra 
• Oro teršalų iškritos ir koncentracija 

• Dirvožemio sąlygos 

• Defoliacija 

• Miško pažeidimai 

• Miško žemių degradacija 
• Miško produkcinių funkcijų 

(medieninių ir nemedieninių) 

priežiūra ir skatinimas 

• Prieaugis ir kirtimas 

• Apvali mediena 

• Nemedieniniai produktai 

• Paslaugos 
• Miško ekosistemų biologinės 

įvairovės priežiūra, saugojimas ir 

tobulinimas 

• Medžių rūšių įvairovė 

• Atkūrimas 

• Natūralumas 

• Introdukuotos medžių rūšys 

• Negyva mediena 

• Genetiniai ištekliai 

• Miško fragmentacija 

• Nykstančios miško rūšys 

• Saugomi miškai 

• Miško paukščių rūšys 
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20 lentelės tęsinys 

1 2 

• Miško apsauginių funkcijų 

priežiūra ir tobulinimas miškų 

ūkyje (ypač dirvos ir vandenų) 

• Apsauginiai miškai – dirvožemio, vandens ir kitų 

ekosisteminių funkcijų  

• Apsauginiai miškai – infrastruktūros ir mažinantys aplinkos 

keliamą riziką 

• Kitų socialinių-ekonominių 

funkcijų ir sąlygų priežiūra 
• Miško valdos 

• Miškų sektoriaus indėlis į BVP 

• Grynosios pajamos 

• Investicijos į miškus ir miškininkystę 

• Miško sektoriaus darbo jėga 

• Profesinis saugumas ir sveikata 

• Medienos sunaudojimas 

• Prekyba mediena 

• Medienos energija 

• Rekreacija miškuose 
 • Teisinė / reguliavimo sistema: nacionaliniai ir tarptautiniai 

įsipareigojimai 

• Finansiniai ir ekonominiai instrumentai 

• Informacija ir komunikavimas.  

• Politika, institucijos ir instrumentai: 

• Miško išteklių ir jų poveikio globaliam anglies ciklui 

priežiūros ir tobulinimo. 

• Miško ekosistemų sveikatingumo ir gyvybingumo priežiūros. 

• Miško produkcinių funkcijų priežiūros ir skatinimo. 

• Miško ekosistemų biologinės įvairovės priežiūros, saugojimo 

ir tobulinimo. 

• Miško apsauginių funkcijų priežiūros ir tobulinimo miškų 

ūkyje. 

• Kitų socialinių-ekonominių funkcijų ir sąlygų priežiūra. 

 

Siekiant patobulinti Europos miškų ūkio darnumo kriterijus ir rodiklius, prieš 2015 m. 

Forest Europe (Europos miškų apsaugos antroji ministrų konferencija), buvo įvykdytas 

projektas „Europos miškų ūkio darnumo kriterijų ir rodiklių taikymas“ (angl. Implementing 

Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management in Europe), kurį kuravo Europos 

miškų institutas (EFI, 2013). 

Buvo pasiūlyta Europinių kriterijų ir indikatorių atnaujinimo principų ir rekomendacijų 

(Parviainen, 2015; Estrade, 2015): 

• Atsižvelgti į ne tik miškų sektoriaus poreikius, bet ir į kitų sektorių, tokių kaip 

biologinė įvairovė, klimato kaita, biomasės gamyba, žmonių sveikata; 

• Siekti balanso tarp ekologinių, ekonominių ir socialinių-kultūrinių vertybių; 

• Atsižvelgti į reikalingų duomenų prieinamumą, patikimumą ir jų gavimo kaštus; 

• Vengti radikalių indikatorių ir jų specifikacijų pokyčių, kad būtų galima taikyti 

istorinius duomenis ir analizes; 

• Stiprinti ryšį tarp kiekybinių ir kokybinių rodiklių, didinant įvairių kiekybinių rodiklių 

politinį aktualumą; 

• Kriterijai ir rodikliai turėtų būti politiškai aktualūs, t. y. atspindėti miškų politikos 

tikslus; 
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• Šalia pilnų rodiklių rinkinių reikėtų atrinkti svarbiausius indikatorius (6–10), 

leidžiančius susikoncentruoti į svarbiausius darnaus miškų ūkio aspektus, 

komunikuojant su politikais, kitais sektoriais ar visuomene bei duodantys galimybę 

tinkamai įvertinti miškų ūkio darnumą. 

Vis plačiau diskutuojama ir taikoma miškų ūkio darnumo kriterijų ir rodiklių tobulinimo 

idėja, siūlanti taikyti dvi rodiklių sistemas: pilną ir tik pagrindinių rodiklių (Linser, 2019). 

Tačiau teigiama, kad negalima taikyti vieno nustatyto rodiklių rinkinio visose situacijose, 

rodikliai turėtų būti adaptuoti konkrečiai vietai (Gough et al., 2017).  

Kriterijų ir rodiklių svarbumo įvertinimas. Kriterijams ir rodikliams vertinti siūlomi 

(Mendoza, Prabhu, 2000) tokie metodai: eilės sudarymas (angl. ranking), reitingavimas (angl. 

rating), porų palyginimas (angl. parewise comparison).  

Taikant eilės sudarymo būdą (rangavimo metodas), elementai yra surašomi į eilę, 

vertinami, išskiriami pagal svarbą: pirmas, antras ir t. t. Rangavimo metodas apima sprendimo 

elementų analizę, kai kiekvienam elementui priskiriamas „rangas“ atsižvelgiant į jo svarbą. 

Kriterijų ir rodiklių svarbumui nustatyti G. A. Mendoza ir R. Prabhu (2000) siūlo kiekvienam 

elementui suteikti „rangą“, atsižvelgiant į jo svarbą. Kiekvienas rodiklis įvertinamas pagal 

devynių balų skalę: 1 – labai mažai svarbus, 3 – mažai svarbus, 5 – vidutiniškai svarbus,  

7 – labai svarbus, 9 – ypač svarbus. Gali būti taikomi ir tarpiniai vertinimai 2, 4, 6 ir 8. Svoris 

arba santykinė svarba gali būti apskaičiuojami pagal kiekvienam elementui priskiriamus rangus. 

Pavyzdžiui, j kriterijus (Cj) su m rodikliais, aprašomas: 

 

  𝐶𝑗 = {𝐼𝑗1, 𝐼𝑗2, … . 𝐼𝑗𝑚}.     (1) 

 

Pavyzdžiui, ekspertas k atitinkamiems j kriterijaus rodikliams suteikė tokį rangą: rjk1, rjk2, ..... 

rjkm. Rodiklio i santykinis svoris; wji (i = 1,2,..., m) gali būti skaičiuojamas kaip: 

 

𝑤𝑗𝑖 =
∑ 𝑟𝑗𝑘𝑖𝑘

∑ ∑ 𝑟𝑗𝑘𝑖𝑘𝑖
 .          (2) 

Reitinguojant kiekvienas elementas įvertinamas pagal svarbą balais nuo 0 iki 10 ir visų 

lyginamų elementų suma turi būti lygi 10. Taigi visų apibūdinimų elementų svoris turi atitikti 

šiuos reikalavimus: 

 

0 <= 𝑤𝑗𝑖 <= 10 𝑖𝑟 ∑ 𝑤𝑗𝑖 = 10 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑒𝑚𝑠 𝐼. (3) 
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Pats sudėtingiausias ir daugiausia pastangų reikalaujantis metodas yra porų lyginimo 

metodas. Kai kiekvienas kriterijaus rodiklis yra lyginamas su kiekvienu kitu šio kriterijaus 

rodikliu, vertinant jų santykinę svarbą (Mendoza, Prabhu, 2000).  

Vertinimo procedūros šiame, trečiame, etape vertinamas miškų ūkio darnumas. Kiekvieno 

rodiklio faktinės reikšmės lyginamos su slenkstinėmis (tikslinėmis). Dažniausiai taikomi 

ekspertų arba skalių metodai. Taikant ekspertinį signalizavimo vėliavėlėmis (angl. flagging) 

metodą (Mendoza et. al., 2002) kiekvienam rodikliui ekspertas nustato kritines vertes, kol 

rodiklio reikšmės yra šių verčių intervale laikoma, kad ekosistema yra darni. Po to kiekybiškai 

įvertinamos kiekvieno rodiklio reikšmės 5 balų skalėje: 1, jei rodiklio reikšmė yra artima kritinei 

reikšmei, ir 5, jei rodiklio reikšmė tolima kritinei.  

Išsami miškų ūkio darnumo įvertinimo skalė buvo taikyta Europos miškų 2011 m. 

ataskaitoje (Forest Europe, 2011). Šalių pasiekimams vertinti buvo taikoma 5 balų sistema: 

5 balais vertinti didžiausi pasiekimai, 1 balu – mažiausi. Iš viso įvertinti 35 rodikliai (1 priedas). 

Kiekvieno rodiklio faktines reikšmes lyginant su tikslinėmis gaunamas rodiklio įvertinimo 

balas. Jis koreguojamas pagal rodiklio svarbumo koeficientą, o kriterijaus įvertinime balas 

nustatomas pagal formulę (Mendoza, Prabhu, 2003):  

 

SIC𝑖 = ∑ 𝑠𝑗 𝑤𝑗, (4) 

čia 

SICi – i kriterijaus balas; 

wj – santykinis j rodiklio vertinimas; 

sj – j rodiklio vertinimo balas. 
 

Tyrime nesiekiama sukurti naujų miškų ūkio darnumo įvertinimo kriterijų ir rodiklių 

sistemų. Daugiausia remiamasi Europos miškų ūkio darnumo įvertinimo proceso, kuriame 

dalyvauja ir Lietuva, duomenimis.  

Apibendrinimas. Yra sukurta įvairių miškų ūkio darnumo įvertinimo metodų. Šiuo metu 

žinoma 11 tarpvalstybinių ir tarptautinių miškų ūkio darnumo įvertinimo procesų, taikančių 

miškų ūkio darnumo įvertinimo kriterijus ir rodiklius (Linser et al., 2018). Labiausiai taikomas 

yra daugiarodiklis miškų ūkio darnumo analizės metodas. Jo esmę sudaro: 1) kriterijų ir rodiklių 

rinkinio sudarymas; 2) kriterijų ir rodiklių svarbumo įvertinimas; 3) įvertinimo procedūros 

(Mendoza et al., 2002).  

Pagal šią schemą yra atlikta miškų ūkio darnumo įvertinimų įvairiose šalyse (Mendoza 

et al., 2002; Mendoza, Prabhu, 2003; Carabelli et al., 2007; Woltslehner et al., 2005; Mrosek 

et al., 2008; Mohammadi, Limael, 2018; Jafari et al., 2018; Balona et al., 2010; Sukwika et al., 
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2016; Dehyouri et al., 2012; Hosseini, 2011). Šiuose darbuose įvertinant miškų ūkio darnumą 

remiamasi pagrindiniais darnumo įvertinimo rodiklių požymiais: rodiklių sąrašai, kriterijų ir 

rodiklių svarbumas, rodiklių reikšmės. Tačiau nėra rodiklių atskirų požymių įtakos įvertinimo 

rezultatams analizės. Be to, aktualus yra taikomų įvertinimams rodiklių skaičiaus klausimas. Yra 

siūlymų įvertinant miškų ūkio darnumą taikyti dvi jų sistemas: pilną ir tik pagrindinių rodiklių 

(6–10), leidžiančių susikoncentruoti į svarbiausius miškų ūkio darnumo aspektus (Linser,  

2019). Tačiau rodiklių skaičiaus poveikis miškų ūkio darnumo įvertinimams nebuvo tyrinėtas. 

Lietuvoje nėra įvertintas nei valstybinių, nei privačių miškų ūkio darnumas. Europiniams 

miškų ūkio darnumo įvertinimas kas penkeri metai pateikiami nacionaliniai Lietuvos miškų ūkio 

rodikliai, kurie naudojami Europos šalių miškų ūkio palyginimui pagal Europinius miškų ūkio 

darnumo kriterijus ir rodiklius.   



23 

2. TYRIMŲ METODOLOGIJA 

2.1. Tyrimų objektas 

 

Tyrimų objektas yra Lietuvos smulkių valdų privačių miškų ūkio darnumas ir jam įtaką 

darantys veiksniai. Šiame darbe taikome „sustainable forest management“, į lietuvių kalbą 

vertimą „darnus miškų ūkis“, reiškiantį miško ir miško žemės naudojimą taip ir tiek, kad išliktų 

jų biologinė įvairovė, našumas, regeneravimosi pajėgumas, gyvybingumas ir jų potencialas 

atlikti (dabar ir ateityje) svarbias ekologines, ekonomines ir socialines funkcijas vietos, 

nacionaliniu ir pasauliniu lygmeniu ir nedarant žalos kitoms ekosistemoms (ES strategija, 2014).  

Svarbus elementas analizuojant miškų ūkio darnumą yra miškų valdos apibrėžimas ir 

privačių miškų valdų charakteristika. Miškų valda – nuosavybės teise valdomas miškų ūkio 

paskirties žemės sklypas (LR Miškų įstatymas, 2020).  

Pasaulyje nėra visuotinai pripažinto smulkių valdų miškų ūkio (angl. small-scale forestry) 

apibrėžimo. JAV taikomas nepramoninių privačių miškų terminas, kai kuriose valstijose juos 

vadinant šeimos ar fermų miškininkyste. Europoje taip pat taikomi nepramoninio ir šeimos 

miškų ūkio pavadinimai. Taip pat vartojami ūkio miškų ir privačių miškų pavadinimai. 

Japonijoje – šeimos nuosavybės miškai. Australijoje dažniausiai taikomas fermų miškų terminas 

derinant su agromiškininkyste. Fermų miškų sąvoka dažniausiai taikoma ir Naujoje Zelandijoje. 

Daugumoje Azijos šalių (Filipinai, Indonezija) paplitę mažų valdų miškininkystės ar mažų valdų 

medžių fermų pavadinimai. Daugumoje besivystančių šalių bendruomeniniai miškai irgi 

tapatinami su mažų valdų miškų ūkiu (Herbohn, 2006). Lietuvoje smulkią miško valdą 

apibrėžia, kai miškų valda – privačios ar valstybinės nuosavybės teise valdomas miško žemės 

plotas yra mažiau kaip 500 ha (LR Lietuvos miškotvarkos taisyklės, 2003).  

Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenimis 2016 m. sausio 1 d. miško 

žemės plotas buvo 2187 tūkst. ha ir užėmė 33,5 proc. šalies teritorijos. Nuo 2003 m. sausio 1 d. 

miško žemės plotas padidėjo 141,5 tūkst. ha, o šalies miškingumas – 2,2 proc. Lietuvos 

miškuose 2016 m. sausio 1 d. duomenimis didžiausią plotą užėmė spygliuočių medynai – 

55,8 proc., o lapuočių medynai – 44,2 proc. visų miškų (VMT, 2016).  

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, prasidėjo žemės reforma, kurios metu privačių miškų 

plotas padidėjo. 2016 m. sausio 1 d. privačių miškų plotas Lietuvoje buvo 838,86 tūkst. ha, tai 

sudaro 38,4 proc. bendro mūsų šalies miškų ploto. 2016 m. sausio 1 d. privačių miškų savininkų 

buvo 249106 (VMT, 2016). Privatūs miško savininkai – valstybė, fiziniai ir juridiniai asmenys 

bei užsienio valstybėse įsteigtos organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, tačiau 

turinčios civilinį teisnumą pagal tų valstybių įstatymus, įstatymų nustatyta tvarka įgiję 
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nuosavybės teisę į miškus (LR Miškų įstatymas, 2020). Pagal Valstybinės miškų tarnybos 

duomenis (2016) vidutiniškai vienam miško savininkui tenkantis privataus miško plotas – 

3,4 ha. Palyginti su vidutine privataus miškų valda Europoje, kurios dydis siekia 13 ha, miško 

ūkio valdos Lietuvoje yra smulkios (MCPFE, 2003). Kaimyninėse valstybėse jos taip pat 

didesnės: Latvijoje – 7,2 ha, Estijoje – 10 ha (Teder, 2015), o Skandinavijos šalyse privačių 

valdų plotai žymiai didesni: Norvegijoje, Švedijoje – 40,4 ha (Nordic family forestry, 2020), 

Suomijoje – 30 ha (LUKE, Natural resources institute, 2020). 

 Pagrindiniai miškų ūkio veiklą Lietuvos miškuose reglamentuojantys teisės aktai yra: 

Lietuvos Respublikos miškų įstatymas (1994), Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–

2020 metų programa (2012), Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai (1997), Miško 

atkūrimo ir įveisimo nuostatai (2008), Miško sanitarinės apsaugos taisyklės (2007), Miško 

kirtimų taisyklės (2010), Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklės (1995). 

Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis (2016) tikslus privataus miško savininkų 

skaičius Lietuvoje yra 249106, kadastrinių sklypų – 295162 vnt. 4 lentelėje yra pateikiamas 

valdų pasiskirstymas pagal dydį.  

 

4 lentelė. Lietuvos privačių miškų valdų pasiskirstymas pagal dydį (Valstybinė miškų tarnyba, 2016) 

Miško žemės plotas 
Valdų skaičius, 

vnt. 

Dalis bendrajame 

skaičiuje, proc. 
Plotas, ha 

Dalis bendrame 

plote, proc. 

Iki 0,5 ha  63638 25,6 15270 1,8 

Nuo 0,5 iki 1,0 ha 41393 16,6 30942 3,7 

Nuo 1,0 iki 3,0 ha 77828 31,3 142597 17,0 

Nuo 3,0 iki 5,0 ha 29359 11,8 114315 13,6 

Nuo 5,0 iki 10,0 ha 23772 9,5 164286 19,6 

Nuo 10,0 iki 20,0 ha 9121 3,7 123889 14,8 

Nuo 20,0 iki 50,0 ha 3015 1,2 86324 10,3 

Nuo 50,0 iki 100,0 ha 531 0,2 36200 4,3 

Nuo 100,0 iki 200,0 ha 202 0,1 27827 3,3 

Nuo 200,0 iki 500,0 ha 106 0,0 31906 3,8 

Virš 500 ha  44 0,0 65301 7,8 

Iš viso:  249009 100 838857 100 

 

2016 m. liepos 1 d. Lietuvoje buvo (VMT, 2017) 838,9 tūkst. ha privačių miškų 

(39,9 proc.). 2016 m. buvo 295,1 tūkst. privačių miškų savininkų. 43 proc. savininkų miško turi 

iki 1 ha, kurių miškų plotai sudaro 5,5 proc. visų privačių miškų. Daugiausia (51,9 proc.) yra 

savininkų, turinčių nuo 1 iki 50 ha miškų, tai sudaro 62,9 proc. privačių miškų. Lietuvoje 

privačios miškų valdos yra smulkios.  

Lietuvos privačių miškų savininkų apibūdinimas (AM, Factus, 2016) duomenimis: 

amžiaus vidurkis – 55,3 metai, vyrauja 51–65 metų (39,7 proc.) ir vyresni nei 65 metų 

(23,5 proc.), 18–35 metų asmenys sudarė 6,7 proc., daugiau yra vyrų (70,7 proc.) nei moterų – 

29,3 proc.; 40,1 proc. yra įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 15 proc. – aukštesnįjį 

file:///C:/Users/Asta/Downloads/Nordic%20family%20forestry
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neuniversitetinį, 25,4 proc. – profesinį ar specialų vidurinį išsilavinimą, 14,0 proc. respondentų 

įgiję išsilavinimą, su susijusį su miškininkyste; 29 proc. yra ūkininkai, 23,5 proc. – pensininkai, 

23,1 proc. – samdomi darbuotojai, 9,3 proc. – valstybės tarnautojai ir 6,3 proc. – turintys savo 

įmonę verslininkai; 72 proc. yra vieninteliai miško savininkai, o 28 proc. valdo miškus bendrosios 

nuosavybės teise; 43,8 proc. miškų valdą paveldėjo, 31,5 proc. miškus nusipirko, 12,9 proc. įgijo 

miškų valdą atkūrus nuosavybę, 6,8 proc. miškų valda – padovanota; didesnė dalis (75,1 proc.) 

privačių miškų savininkų gyvena toje pačioje savivaldybėje, kurioje turi miškų valdą. 

Kirtimų apimtys privačiuose miškuose 2011–2016 m. buvo 2,9–3,8 mln. m³ kasmet. 

Privačiuose miškuose iškertama arti pusės visos šalyje paruošiamos medienos (2011–2016 m. 

vidurkis – 45,8 proc.). Didžiausią kirtimų dalį sudaro pagrindiniai kirtimai (2016 m. – 

74,8 proc.). 

Miško savininkai privalo atkurti iškirstus miškų plotus ne vėliau kaip per 3 metus nuo jų 

atsiradimo (LR miškų įstatymas, 1994). Plynai iškertama kasmet per 10 tūkst. ha medynų 

(2016 m. – 11,7 tūkst. ha). Apie 59 proc. šio ploto paliekama savaiminiam žėlimui, likusi dalis 

želdoma. Privačių žemių savininkai, daugiausiai naudodamiesi ES programų parama, įveisia 

naujus miškų plotus. Jaunuolynų kasmet išugdoma po 1–2 tūkst. ha.  

Pagal veiklos pobūdį privačių miškų savininkai skirstomi į 4 grupes. Didžiausia yra 

„daugiatikslių savininkų“ grupė (30,6 proc.). Jie vykdo įvairią miško ūkinę veiklą. Antroji – 

„verslininkų“ grupė (28,7 proc.). Į ją patenka miškų savininkai, kurių pagrindinis tikslas yra 

medienos pardavimas. Trečia grupė – „vartotojų“ (22,6 proc.). Pagrindinis jų tikslas – medienos 

ir nemedieninių produktų naudojimas savo reikmėms, ypač medienos kurui. Ketvirta grupė – 

„ekologų“ (18,1 proc.). Čia pagrindinis miškų savininkų tikslas gamtos apsauga ir puoselėjimas 

(Mizaraitė, Mizaras, 2005). 

LR Miškų įstatymu, 2020, apibrėžiami pagrindiniai Lietuvos privačių miškų ūkio 

valstybinio reguliavimo principai. Miškų įstatymas reglamentuoja miškų apsaugą bei 

naudojimą, atkūrimą ir reglamentuoja, kad būtų taikomi vienodi miškų ūkio tvarkymo principai, 

nepaisant nuosavybės formų. Pagal nuosavybės teisės indeksą, parodantį laisvės lygį priimant 

sprendimus, Lietuvos privačių miškų teisinis reguliavimas vertinamas vidutiniškai – šalis yra 

17 vietoje tarp 31 Europos šalies (Nichiforel et al., 2018). 

2.2. Tyrimo metodai 
 

Disertacijos tyrimų loginė schema (5 pav.) numato kiekvieno tyrimų uždavinio sprendimo 

seką: 1) sukuriama Lietuvos privačių miškų ūkio darnumo įvertinimo metodika; 2) pagal ją 

įvertinimas privačių miškų ūkio darnumas; ir 3) analizuojama įvairių veiksnių įtaka gautiems 

darnumo įvertinimo rezultatams. 
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5 pav. Disertacijos tyrimų loginė schema 

 

2.2.1. Lietuvos privačių miškų ūkio darnumo įvertinimo metodikos kūrimas 

 

Šiame disertaciniame darbe, adaptuojant žinomus miškų ūkio darnumo įvertinimo 

metodus (Forest Europe, 2001; Mendoza et al., 2002; Forest Europe, 2003; Wosfslehner et al., 

2005; Linser, 2019), buvo sukurta darnumo įvertinimo metodika, skirta Lietuvos privačių miškų 

ūkiui. Metodikos rengimas apėmė tokius žingsnius: rodiklių sąrašų sudarymas, kriterijų ir 

rodiklių svarbumo įvertinimas, rodiklių faktinių ir tikslinių reikšmių nustatymas, vertinimo 

skalės sudarymas ir įvertinimo procedūrų atlikimas (6 pav.). 
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6 pav. Miškų ūkio darnumo vertinimo schema (sudaryta pagal Forest Europe, 2001; Mendoza et. al., 2002; 

Forest Europe, 2003; Wosfslehner et al., 2005; Forest Europe, 2011; Linser, o’Hara, 2019) 

 

Kriterijų ir rodiklių sąrašas. Kriterijai nustatyti remiantis miškų ūkio darnumo samprata, 

apibrėžiančia jį kaip siekimą užtikrinti visuomenės ekologines, ekonomines, socialines reikmes 

dabar ir ateityje, todėl be tradicinių ekologinių, ekonominių ir socialinių kriterijų išskirtas ir 

ateities kriterijus. Jis yra artimas socialiniam kriterijui ir reikalui esant vertinant galės būti 

agreguotas su socialiniu kriterijumi.  

Kriterijų ir rodiklių sąrašas sudarytas remiantis Europos miškų ūkio darnumo įvertinimo 

proceso kriterijais ir rodikliais, koreguotais pagal ekspertų vertinimus.  

Kriterijų ir rodiklių svarbumo nustatymas. Privačių miškų ūkio darnumą apibūdinančių 

kriterijų ir rodiklių svarbumui išaiškinti buvo naudojamas kiekybinis tyrimo metodas – ekspertų 

apklausa, o duomenys buvo apdorojami matematiniais ir statistiniais metodais. Ekspertas – 

asmuo, kuris dėl savo profesinės arba gyvenimo patirties turi didžiausią kompetenciją ir 
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patikimiausią bei pakankamai išsamią informaciją apie tiriamą problemą (Tidikis, 2003). 

Ekspertinis vertinimas suprantamas kaip apibendrinta ekspertų grupės nuomonė, kurią gauti 

pritaikomos specialistų žinios, patirtis ir intuicija. Ekspertinio vertinimo metodas – tai 

procedūra, leidžianti suderinti atskirų ekspertų nuomones ir suformuluoti bendrą sprendimą 

(Sėrikovienė, 2013). Šiam tyrimui ekspertų apklausos metodas taikomas todėl, kad situacijai 

įvertinti reikia specialių žinių. Svarbiausi apklausos metodai yra: anketavimas, interviu ėmimas, 

smegenų šturmas, „Delfi“ metodas, diskusija. Taikomo metodo pasirinkimą nulemia, koks yra 

tyrimo tikslas, sprendžiamos problemos esmė, patikimumas, pilnumas ir kiti kriterijai. Siekiant 

sužinoti ekspertų nuomones dėl privačių miškų ūkio darnumą apibūdinančių kriterijų ir rodiklių 

svarbumo buvo taikytas sociologinis ekspertų apklausos „Delphi“ metodas, kurio principas 

ekspertų grupių apklausa tyrimui rūpimais klausimais. Anot tyrėjų (Kardelis, 2002; Tidikis, 

2003), šis metodas yra tinkamiausias duomenims patikrinti arba pagrįsti. Ekspertų apklausa 

padeda gauti labiau pagrįstus ir patikimesnius rezultatus. Ekspertinių vertinimų metodo esmė ta, 

kad jis leidžia racionaliai organizuoti ekspertų atliekamą problemos su kiekybiniu nuomonių 

įvertinimu ir jų rezultatų apdorojimu analizę. Tyrime taikytas dviejų etapų (pakopų) ekspertinis 

vertinimas. Pirmas etapas: atviri klausimai ekspertams be atsakymų variantų ir vertinimo skalių. 

Antrasis etapas: uždari klausimai ekspertams – atsakymų variantai pagal pirmojo etapo rezultatus 

su dešimties balų vertinimo skalėmis. Ekspertų apklausa buvo atlikta pasinaudojant struktūrizuotu 

uždaro tipo klausimynu (2 priedas). Pasirinkus „Delphi“ metodą (kai ekspertams pateiktų anketų 

rezultatai yra apibendrinami ir po to vėl grąžinami ekspertams įvertinti) respondentų skaičius 

kiekviename „sluoksnyje“ rekomenduojama apklausti nuo 10 iki 18 narių (Paliwoda, 1983). 

Kiekviename apklausos sluoksnyje (ekonominiame, ekologiniame, socialiniame, ateities) 

apklausta po 10 ekspertų. Pasak N. Dalkey (1969), ekspertų apklausai optimalus respondentų 

skaičius yra nuo 25 iki 30 asmenų. Įvairioms ekspertų grupėms buvo pateikiami tie patys 

klausimai.  

Ekspertų parinkimas. Literatūroje teigiama, kad yra ekspertų parinkimo problema (Tidikis, 

2003). Tačiau V. Boguslauskas (2007) teigia, kad pagal ekspertų vertinimus nustatytas 

nuomonių atitikimo laipsnis tiriamuoju klausimu leidžia sumažinti subjektyvumo veiksnį.  

Kaip minėta, ekspertų apklausos metu apklausiami specialiai parinkti asmenys, kurie turi 

didžiausią kompetenciją bei pakankamai išsamią informaciją apie tyrimo reikalingumą bei 

prasmę. Sudarant ekspertų grupę buvo remtasi vienu bendru kriterijumi: sudaryta grupė turi būti 

pajėgi patikimai ir efektyviai išspręsti nagrinėjamą situaciją (Augustinaitis ir kt., 2009). Tyrimui 

atrinkta 30 ekspertų pagal tokius atrankos kriterijus:  

1) ne žemesnis kaip universitetinis išsilavinimas;  



29 

2) ne mažesnė kaip 5 metai darbo patirtis miškininkystės, ekologijos ar aplinkos apsaugos 

srityje; 

3) prioritetas teikiamas vadovaujančias pareigas užimantiems asmenims.  

Kiti reikalavimai – lytis, amžius, nebuvo išskirti, kadangi nebuvo reikšmingi kriterijai 

atliekant ekspertų paiešką.  

Sudaryta specialistų grupė, kurie dirba miškų ūkio (68 proc.) ir aplinkosaugos (32 proc.) 

srityse. Didžioji dalis (73 proc.) ekspertų turi įgiję magistro arba daktaro laipsnius, 27 proc. – 

aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Respondentai atstovauja socialinę, ekologinę ir ekonominę 

sritis. Apklausoje dalyvavo ekspertai, kurie atstovavo mokslo, verslo ir valdžios institucijoms. 

Anketų grįžtamojo ryšio įvertinimas – 100 proc. Apklaustų ekspertų apibūdinimas pateikiamas 

5 lentelėje.  

 

5 lentelė. Ekspertų apibūdinimas  

Ekspertai Atstovaujama sritis 

I. Socialinė sritis  

 I ekspertas Valstybinis sektorius, formuojantis politinius sprendimus. 
II ekspertas Privatus sektorius, atstovaujantis privačių miško savininkų interesus. 
III ekspertas Privatus sektorius, atstovaujantis privačių miško savininkų interesus. 
IV ekspertas Valstybinis sektorius, mokslinių tyrimų institucija (socialiniai klausimai).  
V ekspertas Privatus sektorius, atstovaujantis privačių miško savininkų interesus. 
VI ekspertas Valstybinis sektorius, kontroliuojantis privačių ir valstybinių miškų ūkį. 
VII ekspertas Valstybinis sektorius, formuojantis politinius sprendimus. 
VIII ekspertas Valstybinis sektorius, kontroliuojantis privačių ir valstybinių miškų ūkį. 
IX ekspertas Valstybinis sektorius, mokslo ir studijų institucija. 
X ekspertas Valstybinis sektorius, mokslo ir studijų institucija. 
II. Ekonominė sritis  

 I ekspertas Privatus sektorius, atstovaujantis privačių miško savininkų interesus. 
II ekspertas Valstybinis sektorius, mokslinių tyrimų institucija (ekonominiai klausimai).  
III ekspertas Privati įmonė, veikla vykdoma miškų ūkio srityje. 
IV ekspertas Privati įmonė, veikla vykdoma miškų ūkio srityje. 
V ekspertas Privati įmonė, veikla vykdoma miškų ūkio srityje. 
VI ekspertas Privati įmonė, veikla vykdoma miškų ūkio srityje. 
VII ekspertas Privatus sektorius, atstovaujantis privačių miško savininkų interesus. 
VIII ekspertas Privatus sektorius, atstovaujantis privačių miško savininkų interesus. 
IX ekspertas Privati įmonė, veikla vykdoma miško ūkio srityje. 
X ekspertas Privati įmonė, veikla vykdoma miško ūkio srityje. 
III. Ekologinė sritis  

 I ekspertas Valstybinis sektorius, aplinkosaugos sritis. 
II ekspertas Privatus sektorius, aplinkosaugos sritis. 

III ekspertas Privatus sektorius, aplinkosaugos sritis. 
IV ekspertas Valstybinis sektorius, mokslinių tyrimų institucija (kryptis – ekologija, 

aplinkosauga). 
V ekspertas Valstybinis sektorius, mokslinių tyrimų institucija (kryptis – ekologija). 
VI ekspertas Valstybinis sektorius, mokslinių tyrimų institucija (kryptis – ekologija, 

aplinkosauga). 
VII ekspertas Valstybinis sektorius, aplinkosaugos sritis. 
VIII ekspertas Valstybinis sektorius, aplinkosaugos sritis. 
IX ekspertas Privatus sektorius, aplinkosaugos sritis. 
X ekspertas Valstybinis sektorius, aplinkosaugos sritis. 
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Tyrime dalyvavo: valstybinės miškų tarnybos atstovai; saugomų teritorijų direkcijos 

vadovai; privačių miškų savininkų asociacijos atstovai; Lietuvos miško savininkų asociacijos 

atstovai; mokslininkai; Gamtos tyrimų centro vadovybė; Lietuvos žaliųjų judėjimo atstovai; 

privačių firmų (miškininkystės srityje) direktoriai/savininkai.  

Siekiant apsaugoti respondento tapatybę ir gauti tinkamesnius atsakymus, respondentų 

anketos buvo užkoduotos, todėl į klausimus atsakyta anonimiškai (Colton, Covert, 2007; Evans, 

Rooney, 2008; Mitchell, Jolley, 2010). 

Anketos klausimai ekspertams. Ekspertai apklausti anketavimo būdu. Anketa (2 priedas) 

sudaryta, siekiant išsiaiškinti ekspertų nuomonę apie Lietuvos smulkių privačių valdų miškų 

ūkio darnumo vertinimo kriterijų ir rodiklių svarbumą.  

Anketos klausimai sudaryti taip, kad geriausiai atspindėtų nagrinėjamą problemą. 

Apklausos anketą surado įvadas, kuriame pateikiama informacija apie tyrimo autorę ir tikslas. 

Pateikiami klausimai, norint išsiaiškinti ir nustatyti ekspertų požiūrį į Lietuvos privačių miško 

darnumui įtaką darančius veiksnius. Ekspertų prašoma procentaliai įvertinti Lietuvos smulkių 

privačių valdų miškų ūkio svarbą valstybei suskirstant visą jo teikiamą naudą (100 proc.) į 

keturias dalis: dabartinė ekonominė, ekologinė, socialinė ir nauda ateities kartoms.  

Ekspertams buvo pateikta įvertinti 4 kriterijus (ekonominius, ekologinius, socialinius ir 

ateities) bei 31 rodiklius. Pateiktose ekspertams anketose buvo prašoma, kad jie, 

vadovaudamiesi savo turimomis žiniomis ir patirtimi, suteiktų analizuojamiems kriterijams ir 

rodikliams reikšminius įverčius (balus). Taikoma dešimtbalė vertinimo skalė: svarbiausias – 10, 

nesvarbiausias – 1.   

Ekspertinio vertinimo organizavimas ir duomenų apdorojimas. Ekspertų apklausa vyko 

siunčiant anketas elektroniniu paštu konkrečiam asmeniui. Apklausa buvo vykdoma 2018 metų 

kovo–balandžio mėnesiais.  

Ekspertų nuomonių suderinamumo vertinimas. Ekspertų nuomonės apibendrinimas yra 

priimamas kaip problemos sprendinys. Tačiau sprendimas gali būti priimamas tik tada, jeigu 

įvertintas ekspertų nuomonių suderinamumas. Vertinimų patikimumas priklauso nuo narių 

skaičiaus ir atskirų ekspertų žinių lygio. Atlikus ekspertų apklausą duomenis reikia apdoroti. 

Pradinė informacija, t. y. skaitiniai duomenys, rodo ekspertų teikiamą pirmenybę bei 

pagrindimą. Apibendrinimo tikslas – gauti naują informaciją.  Pagal gautus rezultatus 

formuojamas problemos sprendimas. Duomenų apdorojimui ir analizei buvo naudojamas IBM 

SPSS Statistics 25 statistinių duomenų paketo versija. Atsakymų į klausimus patikimumui 

įvertinti gali būti taikomi trys metodai: pakartotinis vertinimas, alternatyvių formų patikimumo 

palyginimas, vidinio suderinamumo patikimumas (Dičkus, 2011; Bekešienė, 2015). Trečias 

būdas yra dažniausiai naudojamas patikimumui apskaičiuoti. Klausimyno vidinis nuoseklumas 
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rodo jį sudarančių klausimų homogeniškumą, t. y., kaip stipriai koreliuoja atsakymų į 

klausimus, sudarančių klausimyną ar tam tikrą loginę jo dalį, įverčiai. Jei koreliacijos 

pakankamai stiprios, galima manyti, kad tie klausimai patikimai apibūdina tiriamą reiškinį arba 

sąvoką (Pukėnas, 2019). 

Nustatant ekspertų atsakymų klausimyno (skalės) vidinį nuoseklumą, apskaičiuojamas 

Cronbach alfa koeficientas (Dičkus, 2011): 

𝑎 =  
𝑘

𝑘−1
(1 −

∑ 𝑠2𝑖

𝑠2𝑇
),                       (5) 

čia 

k – klausimų skaičius;  

s²i – individualaus klausimo įverčių dispersija;  

s²т – suminių klausimyno (skalės) įverčių dispersija. 

 

Reikšminga įvertinti antrajame tyrimo etape dalyvavusių ekspertų nuomonių 

suderinamumą, apskaičiuojant Cronbacho alfa. Šio koeficiento vertė kinta nuo 0 iki 1. Jei 

Cronbacho alfa siekia 0,60, tai tinka tyrimams (Pakalniškienė, 2012). Tačiau dažnai norima, kad 

Cronbacho alfa būtų 0,70 ar daugiau, kad skalę ar klausimų grupę būtų galima laikyti suderinta 

(Aiken, 2002). Sutariama, kad Cronbacho alfa tinkamumas priklauso ir nuo to, kokie sprendimai 

bus priimami ta priemone.  

Rodiklių reikšmės. Nustatytos kriterijų ir rodiklių svarbumo reikšmės pateiktos 1 priede.  

Įvertinant miškų ūkio darnumą kriterijų svarbumo koeficientas (wij) nustatomas pagal 

formulę: 

 

𝑤𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

∑ 𝑎𝑖𝑗
 ,             (6) 

 

čia  

aij – j kriterijaus i rodiklio svarbumo balas. 

 

Faktinės rodiklių reikšmės nustatomos pagal statistikos, Lietuvos miškų kadastro, 

mokslinių tyrimų ir kitų šaltinių duomenis. 

Rodiklių tikslinės reikšmės nustatomos daugiausiai remiantis Europine skale (Forest 

Europe, 2011). 

Įvertinimo skalė. Sudaroma 5-balė skalė, aukščiausiame įvertinime (5 balai) skiriant 

tikslinę reikšmę. Ji dalijama iš 4 ir tolygiai išdėstoma keturiose pirmosiose skalės grafose.  

Įvertinimo procedūros atitinka skaičiavimų veiksmus numatytus pagal darnumo 

įvertinimo modelį.  
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2.2.2. Lietuvos privačių miškų ūkio darnumo vertinimas  
 

Lietuvos privačių miškų ūkio darnumas įvertintas pagal šiame darbe sukurtą vertinimo 

metodiką, pritaikius 2 variantus: 1) nacionaliniame lygmenyje pagal vidutines rodiklių reikšmes 

ir 2) valdų lygmenyje pagal rodiklių miškų valdų reikšmes.  

Apskaičiuojamas miškų ūkio darnumo įvertinimo balas nacionaliniame lygmenyje pagal 

vidutines rodiklių reikšmes, taikant rodiklių skaičių kiekviename kriterijuje nuo 1 iki 9.  

Lietuvos privačių miškų ūkio darnumo įvertinimui naudojant valdų lygmens duomenis ir 

darnumui darančių įtaką veiksnių analizei atlikta reprezentatyvi miškų valdų atranka. 

Imties dydžio nustatymas ir respondentų atranka. Respondentai apklausai atrenkami 

vadovaujantis VĮ Registro centro Nekilnojamo turto registro ir kadastro duomenimis. Lietuvos 

registrų centro duomenų bazės duomenimis yra 250 tūkst. miško savininkų. Tyrimo imties dydis 

(n) buvo apskaičiuotas pagal Schwarze (1993) formulę (Bilevičienė, Jonušauskas, 2011): 

 

n =
𝑁∙1,962∙𝑝𝑞

𝜀2∙(𝑁−1)+1.962∙𝑝𝑞
  ,     (7) 

čia 

n – reikiamas respondentų skaičius; 

N – visumos narių skaičius (VMT duomenimis Lietuvoje 2017 01 01 buvo 250 tūkst. 

privačių miškų savininkai); standartinės paklaidos dydžio vienetai esant normaliam 

pasiskirstymui, kuris atitiks norimą patikimumo laipsnį (kai patikimumo laipsnis 95 proc.); 

p – visumos proporcijos, kurios atitinka tyrėją dominančias charakteristikas; 

q – atrankos paklaida (maksimalus skirtumas tarp imties ir visumos proporcijų; 

Ɛ – yra reikalingas tikslumas, paprastai ɛ = 0,05. 

 

Privačių miško savininkų nuomonei atspindėti imtis su 95 proc. patikimumu ir 5 proc. 

paklaida yra 385 respondentai.  

Respondentų duomenys apklausai buvo gauti iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto 

registro ir kadastro duomenų bazės. Jie buvo atrinkti netikimybiniu kvotiniu metodu, 

atsižvelgiant į asmenų skaičių, turinčių miško atitinkamose apskrityse. Kadangi nebuvo tikimasi 

didelio grįžtamojo ryšio (respondentų neradus ar jiems atsisakius dalyvauti apklausoje), buvo 

atrinkta daugiau nei 400 respondentų.  

Privačių miško valdų savininkai buvo apklausti asmeniniu pokalbiu, pagal iš anksto 

paruoštą struktūrizuotą klausimyną. Atliekant apklausą su respondentu buvo palaikomas 

tiesioginis ryšys, t. y. asmeninis pokalbis atliekamas vienoje fizinėje aplinkoje, nesinaudojant 

komunikacinėmis technologijomis, nebuvo didelės pertraukos tarp klausimo ir atsakymo  

(Dičkus, 2011). Toks apklausos būdas (asmeninis pokalbis tiesioginiu ryšiu) buvo pasirinktas 
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atsižvelgiant į gautus duomenis (informacija buvo gauti tik apie deklaruojamą gyvenamąją vietą, 

nenurodant telefono numerio ar elektroninio pašto) iš Gyventojų registro.  

Apklausa buvo vykdyta 2017 m. spalio–lapkričio mėn. ir 2018 m. balandžio–lapkričio mėn. 

Anketų grįžtamojo ryšio vertinimas – 69,9 proc. Iš viso buvo aplankyti 605 privačių miško 

savininkai, apklausti 423 asmenys, nepavyko rasti 145 asmenų, 21 asmuo dalyvauti apklausoje 

atsisakė, 13 asmenų nurodė, kad savo miško valdą yra pardavę ar kitaip perleidę kitiems, 3 į 

apklausos sąrašus patekę asmenys jau buvo mirę. Vieno respondento anketiniams duomenims 

užpildyti vidutiniškai teko nuvažiuoti 68,6 km. Vidutiniškai pokalbis truko 45 min. Iš surinktų 

423 anketų tolesnei analizei buvo atsirinkta 385 vnt., atitinkančių pradinius imties sudarymo 

principus. Surinkti anketiniai duomenys buvo susieti su respondentams priklausančių miško 

valdų miško kadastro taksaciniais duomenimis. Visų savininkų duomenys buvo nuasmeninti, jų 

atsakymai užkoduoti.  

Apklausos anketa. Apklausos anketą surado įvadas, kuriame pateikiama informacija apie 

tyrimo autorę ir tikslas (3 priedas). Miško savininkai atsakė į klausimus, apibūdinančius miško 

darnumą lemiančius veiksnius. Visi veiksniai buvo suskirstyti į tris grupes: veiksniai, 

apibūdinantys miško savininką, miško valdą ir miškų ūkio veiklą. Miško savininko rodikliai 

buvo šie: amžius (metai), lytis (vyras, moteris), išsilavinimas (pradinis, vidurinis, aukštasis), 

miškininkystės žinios (aukštasis miškininkystės išsilavinimas, miškininkystės patirtis, kursai ir 

seminarai, visuomenės informavimo priemonės, neturi jokių žinių), miško funkcijų svarbumas 

miško savininkui (ekonominė, ekologinė ir socialinė), gyvenamoji vieta (mieste ar kaime) ir 

miško savininko miškininkavimo tikslai (realizuoti save miškininkavimo veikloje; parduoti 

miško valdą; parduoti miško valdą po kirtimų; gauti pajamų iš medienos pardavimų; apsirūpinti 

mediena savo reikmėms; pritaikyti mišką gyvenamajai ar rekreacinei aplinkai; investuoti lėšas; 

saugoti gamtą, bioįvairovę; rinkti savo miške grybus, uogas ir kitas miško gėrybes; medžioti; 

palikti paveldėtojams). Miško valdos rodikliai apėmė šiuos rodiklius: dydis (ha), atstumas tarp 

miško savininko valdos ir gyvenamosios vietos (km), subrendusių ir perbrendusių medynų 

procentą, ūkinių miškų, apsaugomų miškų ir rekreacinių miškų procentas. Miško nuosavybė ir 

miško savininkų aktyvumo rodikliai apėmė: masyvo vientisumą (valdą viename, dviejuose ar 

daugiau plotų), kaip miškas yra įsigyjamas (perkamas ar neperkamas), miško valdos naudojimo 

perspektyvos (parduos, dalį parduos, perduos paveldėtojams, nusipirks daugiau miško ar 

pasodins naują mišką), miško pajamos iš ha (Eur/ha), lankymasis valdoje (vieną ar daugiau 

kartų per savaitę, 1–2 kartus per mėnesį, 1–2 kartus per 6 mėnesius, 1–2 kartus per metus arba 

1–2 kartus per 3 metus), pajamų pastovumas iš miško valdos (pagrindinės pajamos, nuolatinės, 

papildomos pajamos, pajamos yra retos, negautos pajamos ar tik išlaidos), kaip mediena 

naudojama (tik savo reikmėms, daugiausia savo reikmėms, o likusi dalis parduodama, dažniausiai 
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parduodama, o visa kita savo reikmėms, viskas parduodama), veiklos įvairovė miško valdose 

(veiklos rūšys, pvz., kirtimas, retinimas ir sodinimas miške), veiklų pobūdis miško valdoje 

(pagrindinė veikla, papildoma ar epizodinė), vidutinės valdos savininko pajamos (Eur/mėn.), 

nuomonės apie privataus miško nuosavybę (griežtas ar minimalus valstybinis reguliavimas ir 

kontrolė), nuosavybės teisių rūšis (asmeninė ar jungtinė) ir ryšius su organizacijomis (miško 

savininkų organizacijos narys, kitų organizacijų narys arba niekam nepriklauso).  

Tyrimo etika. Vykdant tyrimą buvo geranoriškai bendraujama, išlaikant pagarbą bei orumą 

asmeniui (respondentui), siekiant gauti kuo tikslesnę tyrimo informaciją. 

2.2.3. Veiksnių analizė 

 

Kiekybinio tyrimo metu surinkti duomenys apdoroti ir įvertinti, naudojant programinį 

statistinių duomenų apdorojimo paketą SPSS programą. Šiam uždaviniui spręsti yra naudoti šie 

metodai: tiesinė regresinė analizė, siekiant nustatyti nepriklausomų kintamųjų poveikį 

priklausomam kintamajam; porinė koreliacinė analizė, siekiant nustatyti ryšį tarp kintamųjų; 

vidurkių palyginimų analizė, dispersinė analizė (ANOVA), daugialypis regresijos modelis, 

siekiant nustatyti, kokie veiksniai daro įtaką miško darnumui privačiose miško valdose.  

Tyrimo metu nagrinėjamas vienas priklausomas kintamasis – vidutinis valdos darnumo 

balas, apskaičiuotas kiekvienam iš 385 miško valdų, kurį veikia kiti nepriklausomi kintamieji 

veiksniai. Siekiant nustatyti nepriklausomus kintamuosius, buvo remtasi panašių darbų analize 

(Mizaraitė, 2001; Pokharel et al., 2014; Darnaus miško valdymo kriterijai ir rodikliai  

Kazachstane, 2018), kur buvo rekomenduojama pagrindinių rodiklių vertinimo metodika, kokie 

indikatoriai apibrėžia rodiklius, vertinimo problemos bei rekomendacijos, kaip jas išspręsti. 

Nepriklausomi kintamieji veiksniai yra skirstomi į tris grupes: kiekybinius, kokybinius ir 

ranginius (žr. 6 lent.).  

6 lentelė. Nepriklausomi kintamieji  

Eil. 

nr. 
Kintamieji Aprašymas 

Kintamųjų 

grupė 

1 2 3 4 

1. Miško savininkai   

1.1 Amžius Miško savininko amžius, metai kiekybinis 

1.2 Lytis 1 – vyras; 2 – moteris kokybinis 

1.3 Išsilavinimas 1 – pradinis, pagrindinis; 2 – aukštasis kokybinis 

1.4 Miškininkystės žinios 5 – aukštasis miškininkystės išsilavinimas; 4 –

 turi patirties miškininkystėje; 3 – kursai ir 

seminarai; 2 – masinės informavimo 

priemonės; 1 – neturi žinių 

ranginis 

1.5 Gyvenamoji vieta 1 – miestas; 2 – kaimas kokybinius 

 Miško funkcijų svarbumas: 5 – labai svarbu; 4 – greičiau svarbu; 3 – nei 

svarbu, nei nesvarbu; 2 – greičiau nesvarbu;  

1 – visai nesvarbu  

ranginis 
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1 2 3 4 

1.5 Gyvenamoji vieta 1 – miestas; 2 – kaimas kokybinius 

 Miško funkcijų svarbumas: 5 – labai svarbu; 4 – greičiau svarbu; 3 – nei 

svarbu, nei nesvarbu; 2 – greičiau nesvarbu;  

1 – visai nesvarbu  

ranginis 

1.6 Ekonominė    

1.7 Ekologinė  

1.8 Socialinė  

 Miško savininkų miškininkavimo 

tikslai: 

 

5 – labai svarbu; 4 – greičiau svarbu; 3 – nei 

svarbu, nei nesvarbu; 2 – greičiau nesvarbu; 

1 – visai nesvarbu 

ranginis 

1.9 Realizuoti save miškininkavimo 

veikloje 

  

1.10 Parduoti miško valdą   

1.11 Parduoti miško valdą po kirtimų   

1.12 Gauti pajamų iš medienos pardavimų   

1.13 Apsirūpinti mediena savo reikmėms   

1.14 Pritaikyti mišką gyvenamajai ar 

rekreacinei aplinkai 

  

1.15 Investuoti lėšas   

1.16 Saugoti gamtą, bioįvairovę   

1.17 Rinkti savo miške grybus, uogas ir 

kitas miško gėrybes  

  

1.18 Medžioti   

1.19 Palikti paveldėtojams   

2. Miško valda    

2.1 Dydis valdos dydis, ha kiekybinis 

2.2 Atstumas atstumas tarp miško valdos ir gyvenamosios 

vietos, km 

kiekybinis 

2.3 Brandūs medynai brandūs medynai, proc.  kiekybinis 

2.4 Masyvo vientisumas 1 – valda viename masyve; 2 – valda yra 2 ir 

daugiau plotuose 

kokybinis 

2.5 Ūkiniai miškai ūkiniai miškai, proc.  kiekybinis 

2.6 Apsauginiai miškai apsauginiai miškai, proc.  kiekybinis 

2.7 Rekreaciniai miškai  rekreaciniai miškai, proc.  kiekybinis 

3. Nuosavybė ir veikla   

3.1 Miško įsigijimo būdas 1 – nenusipirktas (grąžinta nuosavybė, 

paveldėtas, dovanotas); 2 – įsigyta 

kokybinis 

3.2 Miško valdos perspektyvos 1 – ketina viską parduoti; 2 – ketina dalį miško 

parduoti; 3 – perduoti valdą paveldėtojams; 

4 – įsigyti daugiau miško; 5 – plotus ketinu 

plėsti, įveisiant mišką ne miško žemėje 

ranginis 

3.3 Galimos pajamos iš hektaro Metinių kirtimų pajamos, Eur/ha kiekybinis 

3.4 Lankymasis valdoje 5 – kartą per savaitę ir dažniau; 4 – 1-2 kartus 

per mėnesį; 3 – 1–2 kartus per pusmetį; 2 – 1–2 

kartus per metus; 1 – 1–2 kartus per 3 metus 

ranginis 

3.5 Miško ribos 1 – žino; 2 – nežino kokybinis 

3.6 Pajamų iš miško valdos pastovumas 5 – gaunamos pagrindinės pajamos;  

4 – gaunamos pastovios papildomos pajamos; 

3 – pajamos gaunamos retai; 2 – nei pajamų, 

nei išlaidų; 1 – tik išlaidos 

ranginis 

3.7 Iškirstos medienos naudojimas  1 – tik savo reikmėms; 2 – didesnę dalį sau, 

likusią parduodu; 3 – didesnę dalį parduodu, 

likučius pasilieku; 4 – paprastai viską 

parduodu  

ranginis 

3.8 Veiklos įvairovė miško valdoje veiklų skaičius kiekybinis 

3.9 Veiklų pobūdis miško valdoje  4 – pagrindinė veikla; 3 – papildoma, tačiau 

nuolatinė veikla; 2 – epizodinė; 1 – jokia 

veikla nevykdoma 

ranginis 
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1 2 3 4 

3.10 Bendros pajamos vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per 

mėnesį, Eur/mėn. 

kiekybinis 

3.11 Nuosavybės teisė 1 – asmeninė; 2 – jungtinė kokybinis 

 

3.12 Dalyvavimas organizacijose 3 – miško savininkų asociacija; 2 – kitos 

organizacijos; 1 – niekam nepriklauso 

ranginis 

 Požiūris į privačią miško nuosavybę: 1 – visiškai sutinku; 2 – greičiau sutinku;  

3 – nesu apsisprendęs; 4 – greičiau nesutinku; 

5 – visiškai nesutinku 

ranginis 

3.13 Privatūs miškai yra visos valstybės 

turtas, todėl valdžia turi jais rūpintis, 

saugoti, kontroliuoti ir t. t. 

  

3.14 Privatūs miškai yra privačių asmenų 

turtas, todėl patys savininkai ir turi 

spręsti, kaip juose miškininkauti 

  

 

 Veiksnių (kiekybiniams veiksniams) įtakai nustatyti atliekama koreliacinė regresinė 

analizė, kadangi vertinamas dviejų kintamųjų ryšys, t. y., kai regresijos lygtyje vertinamas tik 

vieno nepriklausomojo kintamojo X įtaka priklausomam kintamajam. Siekiant aprašyti 

priklausomojo kintamojo vidutinių reikšmių priklausomybę nuo kelių nepriklausomų kintamųjų 

bei kartu prognozuoti šio kintamojo reikšmes taikoma regresinė analizė. Matematinis formalus 

regresijos modelio užrašas yra toks (Čekanavičius, Murauskas, 2014): 

 

𝑌 = 𝐶 + 𝑏1𝑋 + 𝑏2𝑍 + 𝑏3𝑊 + 𝑒,   (8) 

 

čia e žymi liekamąją vertę, t. y. viską, nuo ko dar gali priklausyti Y nei konstanta C, nei 

koeficientai b1, b2, b3, nei liekamoji paklaida nėra žinomi. Įverčiai Ĉ, �̂� 1, �̂� 2, �̂� 3 gaunami 

panaudojus imties duomenis. Gaunama regresijos lygtis apytikslei Y reikšmei:  

 

�̂� =  �̂� + �̂�1𝑋 + �̂�2𝑍 + �̂�3𝑊.  (9) 

 

Ši lygtis naudojama kiekybinei kintamųjų priklausomybių analizei. Koeficientų ženklai 

nurodo, ar regresoriams didėjant Ŷ didės ar mažės.  

Koreliacija – ryšio tarp požymio, jo krypties ir stiprumo nustatymas (Bartosevičienė, 

2010) (žr. 7 lent.). Regresija – konkretizuota ryšio (sąsajos) forma (Bartosevičienė, 2010). 

Atliekant koreliacinę analizę nustatoma ne tik veiksnių tarpusavio egzistavimas, jo ryšio 

stiprumas, bet ir patikrinama, ar jo gautasis ryšio stiprumo matas yra statistiškai reikšmingas.  
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7 lentelė. Koreliacijos koeficiento reikšmių skalė 

Labai 

stipri 
Stipri Vidutinė Silpna Labai 

silpna 
Nėra 

ryšio 
Labai 

silpna 
Silpna Vidutinė Stipri 

 

Labai 

stipri 

-1 nuo -1 

iki -0,7 

nuo -0,7 

iki -0,5 

nuo -0,5 

iki -0,2 

nuo -0,2 

iki 0 

0 nuo 0 

iki 0,2 

nuo 0,2 

iki 0,5 

nuo 0,5 

iki 0,7 

nuo 0,7 

iki 1 

+ 1 

 

Duomenų tarpusavio ryšiui įvertinti yra naudojamas koreliacijos koeficientas, kuris yra 

apskaičiuojamas naudojant SPSS Statistic programos funkciją Correlate. Koreliacijos 

koeficientas naudojamas Pirsono (Pearson) tiesinės koreliacijos koeficientas. Atliekant 

koreliacinę analizę visada vertinamas koreliacijos (r) stiprumas bei statistinis reikšmingumas. 

Koreliacijos stiprumas vertinamas skalėje nuo 0 iki 1 arba nuo 0 iki -1. Jei r = 0 – 

priklausomybės tarp kintamųjų nėra, r = 1 arba -1 – kintamieji visiškai priklausomi. Tačiau 

norint įsitikinti, kad gauta koreliacija – neatsitiktinis sutapimas, apskaičiuojama p reikšmė, kuri 

parodo, ar koreliacija statistiškai reikšminga. Koreliacijos statistiniam reikšmingumui įvertinti 

SPSS gauta p reikšmė dažniausiai palyginama su reikšme α = 0,05 (reikšmingumo lygmuo). 

Koreliacija statistiškai reikšminga, jei p reikšmė mažesnė už 0,05. Reikšmingumo lygmenį 

galima pasirinkti ir didesnį ar mažesnį, tai priklauso nuo tyrimo tikslų (Korealiacija SSPS, 

2020). Ryšio stiprumo mato statistiniam reikšmingumui įvertinti yra naudojamas Stjudento 

kriterijus. Sudarant regresinės analizės modelius būtina patikrinti ar pasirinkti statistiniai 

duomenys yra tinkami tokiai statistinei analizei. Visų pirma, reikia išsiaiškinti, ar priklausomo ir 

nepriklausomų kintamųjų skirstiniai yra pasiskirstę pagal daugiamatį normalųjį skirstinį. Kad 

kintamasis būtų laikomas pasiskirstęs pagal normalųjį skirstinį, gauto Kolmogorov-Smirnov 

testo reikšmingumas turi būti didesnis nei pasirinktas reikšmingumo lygmuo α = 0,05. 

Vidurkių palyginimo analizė taikoma nustatant nepriklausomų kokybinių (kintamųjų ryšio 

stiprumui nustatyti su miško valdos darnumu. Parametriniai kriterijai (dviejų grupių/imčių):  

dviejų nepriklausomų imčių T-kriterijus leidžia nustatyti, ar to pačio kintamojo vidurkių 

skirtumai sugrupuotuose duomenyse (t. y., tarp grupių) yra statistiškai reikšmingi (Lietuvos 

HSM duomenų archyvas, 2020). Vienfaktorinė dispersinė analizė buvo taikoma norint nustatyti, 

ar ranginiai nepriklausomi kintamieji (miškininkystės žinios, miško funkcijų svarbumas, miško 

savininkų miškininkavimo tikslai, miško valdos perspektyvos, lankymasis valdoje, pajamų 

pastovumas iš miško valdų, iškirstos medienos naudojimas, veiklų pobūdis miško valdoje, 

dalyvavimas organizacijose, požiūris į miško nuosavybę) daro įtaką vidutiniam miško valdos 

darnumui. Vienfaktorinė dispersinė analizė (One-way ANOVA) taikoma tada, kai grupė viena 

nuo kitos skiriamos tik pagal vieną požymį. Kategorinis kintamasis (populiacijos požymis), 

pagal kurį skiriame populiacijos viena nuo kitos, vadinamas nepriklausomuoju kintamuoju 
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(Lietuvos HSM duomenų archyvas, 2020). Šios analizės tikslas – nuspręsti, ar priklausomojo 

kintamojo išmatuoto skirtinguose populiacijose, vidurkiai skiriasi. Dažniausiai yra skiriamai du 

modeliai vienfaktorinės dispersinės analizės modeliai – fiksuotas ir atsitiktinis. Šiame darbe 

taikomas fiksuotas modelis, lyginami visų turimų imčių vidurkiai. 

Veiksniai, kurie potencialiai lėmė vidutinį miško darnumą privačiose miško valdose, buvo 

vertinami nagrinėjant daugialypės regresijos modelius. Daugialypėje regresinėje analizėje 

naudojamas koreguotas daugialypės regresijos apibrėžtumo koeficientas (Adjusted R Square), 

kuris yra pagrindas kuriant modelį. Kuriant daugialypės regresijos modelius, reikia išpildyti tam 

tikras sąlygas:  

- determinacijos koeficientas (R2). Tai svarbiausia modelio tikimo duomenims 

charakteristika, kuri privaloma visuose regresijos modelių aprašymuose. Kuo koeficiento 

reikšmė didesnė, tuo modelis geriau tinka duomenims.  R2 ≥ 0,5 (Lietuvos HSM 

duomenų archyvas, 2020); 

- dispersijos mažėjimo daugiklis (VIF) ≤ 3. Parodo, ar regresoriai stipriai tarpusavyje 

koreliuoja (yra multikolinearumo problema). VIF skaičiuojamas kiekvienam regresoriui. 

Multikolinearumas yra, kai VIF > 4 (Lietuvos HSM duomenų archyvas, 2020). Kai VIF 

(dispersijos mažėjimo daugiklis) vertė yra didesnė nei apie 7,5, daugiakolineariškumas 

gali padaryti modelį nestabilų;  

- koeficiento p reikšmė < 0,05. Koreliacija statistiškai reikšminga, jei p reikšmė mažesnė 

už 0,05; 

- atliekant normalumo testą, nustatoma minimali Jarque-Bera (JB) vertė. Jei JB p vertė > 

0,10 t. y. normalus pasiskirstymas, jei JB p vertė < 0,10 = nenormalus pasiskirstymas;  

- taikytas Breuscho–Pagano testas atsitiktiniems poveikiams nustatyti. Minimali 

Breuscho-Pagano p-reikšmė – K (BP) > 0,10; 

- Akaike informacijos kriterijus (AICc), kuo mažesnis AICc, tuo modelis tikslesnis 

(Hyndman et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 



39 

3. TYRIMŲ REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS 

Tyrimų rezultatai struktūrizuoti į 3 blokus pagal schemą (7 pav.):  

1) miškų ūkio darnumo įvertinimo metodika; 2) darnumo įvertinimas; 3) veiksnių analizė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 pav. Tyrimų rezultatų pateikimo schema 

 

 

1 
 

Lietuvos privačių miškų ūkio darnumo 

įvertinimo metodika 

Kriterijų ir 

indikatorių 

sąrašas 

 

Vertinimo modelis 

 

Kriterijų ir indikatorių 

svarbumas įvertinimas 

 

Rodiklių 

reikšmės 

 

Vertinimo skalė 

 

Lietuvos privačių miškų ūkio darnumo 

įvertinimas 

2 

Nacionalinis 

lygmuo 

 

Valdos lygmuo 

 

Veiksnių analizė 
3 
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3.1. Lietuvos privačių miškų ūkio darnumo įvertinimo metodika  

 

Šiame darbe buvo sukurta Lietuvos privačių miškų ūkio darnumo įvertinimo metodika 

adaptuojant Lietuvos sąlygoms miškų ūkio darnumo įvertinimo modelį (Mendoza, Prabhu, 

2000; Mendoza et al., 2002; Mendoza, Prabhu, 2003; Carabelli et al., 2007):  

 

𝑆 = ∑ ∑ (𝑆𝑖𝑗 ∙ 𝑤𝑖𝑗 ∙ 𝑤𝑗)𝑖𝑗 , (10) 

𝑤𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

∑ 𝑎𝑖𝑗
 , (11) 

 

čia  

 S – miškų ūkio darnumas, balas; 

 i – rodiklis; 

 j – kriterijus; 

 wj – kriterijaus svarbumo koeficientas; 

 wij – j kriterijaus i rodiklio svarbumo koeficientas; 

 aij – i rodiklio svarbumo balas; 

 Sij – i rodiklio j kriterijaus balas. 

  

Adaptuojant modelį buvo sudarytas kriterijų ir rodiklių sąrašas, nustatyti kriterijų ir rodiklių 

svarbumo koeficientai bei sudaryta Lietuvos privačių miškų ūkio darnumo vertinimo skalė (žr. 

8 lent.). 
 

8 lentelė. Lietuvos privačių miškų ūkio darnumo rodiklių sąrašas, jų svarbumas ir vertinimo skalė 

 

Kriterijai (j) ir rodikliai (i) 

 

Matavimo 

vnt. 

Rodiklių 

svarbumas 

(Wij) 

Įvertinimo balai 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Ekonominis  

1.1. Medienos naudojimo metinės 

pajamos  

Eur/ha 8,035 <45 45–90 91–135 136–175 >175 

1.2. Kirtimų ir grynojo tūrio 

prieaugio santykis  

proc. 7,733 <19 

>95 

19–44 45–69 70–89 90–100 

1.3. Medynų tūrio vidutinis 

metinis pokytis  

m³/ha 7,733 <−1,0 −1,0–

0,0 

0,1–1,0 1,1–3,0 >3,0 

1.4. Metinės investicijos  Eur/ha 7,345 <9 9–16 17–24 25–32 >32 

1.5. Kirtimo atliekų panaudojimas  proc. 7,333 0–20 21–40 41–60 61–80 81–100 

1.6. Brandžių medynų ploto dalis  proc. 6,833 <6 

>25 

6–10 11–15 16–20 21–25 

1.7. Neapskaitytos ir iškirstos 

medienos vertės santykis  

proc. 6,333 >30 21–30 11–20 1–10 <1 

1.8. Parduotos per metus 

apvaliosios medienos ir medynų 

tūrio santykis  

Eur/1000 m³ 6,207 <255 256–390 391–870 871–930 >930 
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8 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.9. Nemedieninių produktų vertė  Eur/ha 5,167 <5 5-20 21–40 41–65 >65 

2. Ekologinis  

2.1. Pažeistų miškų ploto dalis dėl 

abiotinių veiksnių, vabzdžių, ligų 

ir žvėrių  

proc. 7,700 >12 4–12 1–3,9 0,1–0,9 <0,1 

2.2. Saugomų ir apsauginių miškų 

ploto dalis  

proc. 7,133 <6 6–10 11–15 16–20 >20 

2.3. Plantacinių miškų ploto dalis  proc. 6,600 >75 21–75 6–20 1–5 <1 

2.4. Neplynų pagrindinių kirtimų 

ploto dalis  

proc. 6,179 0–20 21–40 41–60 61–80 81–100 

2.5. Kertinės buveinės  ha/1000 ha 6,166 >11 12-22 23-33 34-44 >44 

2.6. 2, 3 ir 4 defoliacijos klasės 

medžiai  

proc. 6,107 >80 50–80 20–49 10–19 <10 

2.7. Negyvos medienos kiekis  m³/ha 6,074 <4 4–8 9–13 14–15 >15 

2.8. Anglies sankaupos  t/ha 5,724 <30 30–65 66–100 101–135 >135 

2.9. Sertifikuotų miškų dalis  proc. 5,444 0–20 20–40 41–60 61–80 81–100 

3. Socialinis 

3.1. Metinis darbo dienų skaičius 

miškuose  

d.d./ha 8,033 <0,6 0,6–1,1 1,2–1,8 1,9–2,4 >2,4 

3.2. Metinis miško lankytojų 

skaičius  

d./ha 8,000 <25 25–50 51–150 151–500 >500 

3.3. Rekreacinių miškų dalis  proc. 6,933 <0,8 0,8–1,3 1,4–2,0 2,1–2,6 >2,6 

3.4.Miško plotų su miškotvarkos 

projektais dalis  

proc. 6,586 0–20 21–40 41–60 61–80 81–100 

3.5. Laisvai lankomų miškų dalis  proc. 6,379 0–20 21–40 41–60 61–90 81–100 

3.6.Nelaimingų atsitikimų 

skaičius per metus 

vnt./1000 

darbuotojų 

6,000 >35 25–35 15–24 5–14 <5 

3.7. Rekreacinių objektų skaičius  vnt./1000 ha 5,821 <0,8 0,8–1,6 1,7–2,3 2,4–3,2 >3,2 

3.8.Asocijuotų miškų savininkų 

dalis  

proc. 5,766 0–20 21–40 41–60 61–80 81–100 

3.9.Konsultuotų per metus miško 

savininkų dalis  

skaičius/1000 h

a 

5,482 0–20 21–40 41–60 61–80 81–100 

4. Ateities  

4.1. Atkuriamų miškų dalis  proc. 8,310 <23 23–46 47–69 70–94 95–100 

4.2. Išugdytų jaunuolynų ploto 

dalis  

proc. 8,000 <23 23–46 47–69 70–94 95–100 

 

Vertinimui reikalingi kriterijų svarbumo (wj) ir rodiklių svarbumo (wij) koeficientai 

nustatyti ekspertų apklausos metodu (žr. 8 lent.). Ekspertai įvertino Lietuvos privačių miškų 

ūkio svarbą (wj) pagal kriterijus ir nurodė, kad svarbiausia yra ekonominė nauda 34,1 proc., 

ekologinė – 25,6 proc., socialinė – 20,1 proc. ir nauda ateities kartoms – 20,2 proc. (žr. 9 lent.). 

 

9 lentelė. Ekspertų Lietuvos privačių miškų ūkio svarbos suskirstymas valstybei 

Ekspertų atstovaujama 

sritis 
Ekonominė Ekologinė Socialinė 

Bendras 

įvertinimas, proc. 

Ekonominė nauda 36,5 32,5 33,2 34,1 

Ekologinė nauda 25,1 25,5 26,2 25,6 

Socialinė nauda 19,3 20,6 20,3 20,1 

Nauda ateities kartoms 19,1 21,4 20,3 20,2 

Bendras, proc.  100 100 100 100 
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Ekspertai rodiklius įvertino pagal svarbumą dešimtbalėje skalėje. Kiekvieno eksperto 

29 rodiklių vertinimai dešimtbalėje skalėje, rodiklių vidutiniai įvertinimai ir jų svarbumo eilė 

pateikta 4 priede. Apklaustųjų ekspertų teiginių (atsakymų) suderinamumas įvertintas pagal 

Cronbacho alfa kriterijų. Dviejų ekspertų atsakymai turėjo silpną tarpusavio ryšį, todėl jų 

duomenys buvo pašalinti iš tolimesnio tyrimo, kas sąlygojo Cronbacho alfa koeficiento 

pastebimą pasikeitimą. Visų teiginių Cranbacho α = 0,854. Atskirų ekspertų grupių atsakymų 

suderinamumas pagal šį kriterijų pasiskirsto taip: ekonominė grupė – 0,850; ekologinė grupė – 

0,815, socialinė grupė – 0,824. Cranbacho alfa yra didesnė nei 0,70, tad galima teigti, kad yra 

geras ekspertų atsakymų vidinis nuoseklumas. 

Rodiklių svarbumo įvertinimai kito nuo 5,1 iki 8,3 balo. Aukščiausi svarbumo įvertinimai 

buvo skirti 8 ir daugiau balų rodikliams: medienos naudojimo metinės pajamos, metinės darbo 

dienų skaičius miškuose, metinis miško lankytojų skaičius, atkuriamų miškų dalis, išugdytų 

jaunuolynų ploto dalis. Mažiausi svarbumo įvertinimai buvo skirti šiems rodikliams: 

nemedieninių produktų vertė, anglies sankaupos; sertifikuotų miškų dalis, rekreacinių objektų 

skaičius, asocijuotų miško savininkų dalis, konsultuotų per metus miško savininkų dalis. Jų 

vidutinis įvertinimas mažiau nei 6,0 balai.  

Pagal vertinimo objekto rodiklių faktines reikšmes vertinimo skalėje nustatomas Sij. Tokiu 

būdu, gauname visus duomenis reikalingus vertinimo objektui ūkio darnumui įvertinti pagal 10 

ir 11 formules. 
 

3.2. Lietuvos privačių miškų ūkio darnumo įvertinimas 

3.2.1. Nacionalinis lygmuo 

 

Lietuvos privačių miškų ūkio vidutiniai rodikliai nustatyti pagal Lietuvos miškų ūkio 

statistikos duomenis. Trūkstant statistikos duomenų, kai kurių rodiklių reikšmės buvo nustatytos 

pagal mokslo publikacijas ar kitus šaltinius arba apskaičiuotos pagal žinomus duomenis. Dalis 

duomenų buvo prieinami tik visiems miškams (valstybiniams ir privatiems) (žr. 10 lent.). 

Rodiklių reikšmių nustatymo paaiškinimai. 1.1. Medienos naudojimo metinės pajamos. 

Lietuvos miškų ūkio statistikos (LMŪS) duomenų apie privačių miško savininkų pajamas nėra. 

Jos apskaičiuotos pagal kirtimų apimtis ir vidutines medienos pardavimo kainas. 2016 m. 

privačiuose miškuose paruošta 3,1 mln. m3 medienos. Darant prielaidas, kad 50 proc. jos 

parduota nenukirstų miškų (VMI, AM, 2015), apvaliosios medienos pardavimo kaina 

38,0 Eur/m3 (2016 m. miškų urėdijų vidutinė kaina), nenukirsto miško kaina sudaro 50 proc. 

apvaliosios medienos kainos, galutinė medienos naudojimo metinės pajamos – 88,35 mln. eurų. 

Esant privačių miško žemės plotui 838,9 tūkst. ha, 1 ha tenka 105,3 eurų pajamų. 
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10 lentelė. Lietuvos privačių miškų ūkio rodiklių vidutinės faktinės reikšmės  

Rodikliai Matavimo vnt. Faktinė reikšmė 

1.1. Medienos naudojimo metinės pajamos  Eur/ha 105,3 

1.2. Kirtimų ir grynojo prieaugio santykis  proc. 54,3 

1.3. Medynų tūrio vidutinis metinis pokytis  m³/ha 3,0 

1.4. Metinės investicijos  Eur/ha 19,0 

1.5. Kirtimų atliekų panaudojimas  proc. 29,3 

1.6. Brandžių medynų ploto dalis  proc. 24,5 

1.7. Neapskaitytos ir iškirstos medienos santykis  proc. 20,2 

1.8. Parduotos apvalios medienos vertės ir medynų 

tūrio santykis  

Eur/1000 m³ 525,0 

1.9. Nemedieninių produktų vertė  Eur/ha 7,4 

2.1. Pažeistų miškų ploto dalis dėl abiotinių veiksnių, 

vabzdžių, ligų ir žvėrių  

proc. 0,9 

2.2. Saugomų ir apsauginių miškų ploto dalis  proc. 27,1 

2.3. Plantacinių miškų ploto dalis  proc. 0,0 

2.4. Neplynų pagrindinių kirtimų ploto dalis  proc. 10,8 

2.5. Kertinės miško buveinės  ha/1000 ha 22,2 

2.6. 2,3 ir 4 defoliacijos klasės medžiai  proc. 23,8 

2.7. Negyvos medienos kiekis  m³/ha 8,8 

2.8. Anglies sankaupos  t/ha 67,5 

2.9. Sertifikuotų miškų dalis  proc. 3,6 

3.1. Metinis darbo dienų miškuose skaičius  d.d/ha 1,2 

3.2. Metinis miško lankytojų skaičius  d./ha 13,8 

3.3. Rekreacinių miškų dalis  proc. 1,3 

3.4. Miško plotas su miškotvarkos projektais  proc. 26,0 

3.5. Laisvai lankomų miškų dalis  proc. 100,0 

3.6. Nelaimingų atsitikimų skaičius per metus  vnt./ 

1000 darbuotojų 

2,0 

3.7. Rekreacinių objektų skaičius vnt./1000 ha 1,6 

3.8. Asocijuotų miško savininkų dalis  proc. 17,3 

3.9. Konsultuotų miško savininkų skaičius  skaičius/1000 ha 21,0 

4.1. Atkuriamų miško dalis  proc. 89,8 

4.2. Išugdytų jaunuolynų ploto dalis  proc. 23,1 

 

 1.2. Iškertamos medienos ir tūrio prieaugio santykis nustatytas pagal nacionalinės miškų 

inventorizacijos (NMI) duomenis apie kirtimus privačiuose miškuose. Kirtimų mastai 2016 m. – 

3,1 mln. m3. Miško žemės plotas – 838,9 tūkst. ha. Kirtimų likvidinis tūris – 3,7 m3/ha. Bendras 

tūris – 4,4 m3/ha. Bendrasis medynų tūrio metinis prieaugis privačiuose miškuose pagal 

Nacionalinę miškų inventorizaciją (NMI) 2016 – 2016 m. – 9,6 m3/ha. Medžių žuvimo 

intensyvumas privačiuose miškuose vidutiniškai – 1,9 m3/ha, iš jų iškertama 0,4 m3/ha (Kuliešis 

ir kt., 2014). Nepanaudojamas žuvusių medžių tūris – 1,5 m3/ha. Grynasis tūrio metinis 

prieaugis – 8,1 m3/ha. Kirtimų ir grynojo tūrio prieaugio santykis – 54,3 proc. 1.3. Medynų tūrio 

vidutinis metinis pokytis. Nustatytas remiantis LMŪS duomenimis apie vidutinio medynų tūrio 

dinamiką privačiuose miškuose. Privačių miškų medynų vidutinis tūris 2010 m. buvo 237 m3/ha 

(VMT, 2010), 2015 m. 252 m3/ha (VMT, 2015). Vidutinis metinis medynų tūrio pokytis – 

3 m3/ha. 1.4. Metinės investicijos. Materialinės investicijos į miškininkystę ir medienos ruošą 

skelbiamos LMŪS. 2016 m. jos buvo 41,6 mln. eurų (AM,VMT, 2017). Vienam hektarui visų 
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miškų (2186,7 tūkst. ha) tenka 19,0 eurų. Pagal miško nuosavybę investicijos neskirstytos. 

1.5. Kirtimų atliekų panaudojimas nustatomas lyginant faktines jų panaudojimo apimtis su 

potencialiomis. LMŪS pateikiami duomenys tik valstybiniams miškams. 2016 m. iš jų buvo 

parduota 248 tūkst. m3 kirtimo atliekų (AM, VMT, 2017). Jų potencialas visuose Lietuvos 

miškuose 845 tūkst. m3 per metus (Nagevičius, 2013). Panaudojama 29,3 proc. potencialo. 

1.6. Brandžių medynų ploto dalis. Nustatoma pagal NMI duomenis, pagal kuriuos III–IV grupes 

privačiuose miškuose 2016 m. brandžių medynų buvo 207,9 tūkst. ha arba 24,5 proc. 

(AM,VMT, 2017). 1.7. Neapskaitytos medienos dalis. Nustatyta pagal Valstybines miškų 

tarnybos sudarytą (VMT, 2017) iškirstos ir Lietuvoje sunaudotos medienos balansą. Jame 

konstatuota, kad Lietuvoje paruošiama per metus 9,0 mln. m3 prekinės medienos: faktiškai 

apskaityta vidutiniškai 7,2 mln. m3 (2011–2015 m.). Neapskaityta 1,8 mln. m3 arba 20 proc. 

Duomenys bendri visiems Lietuvos miškams. 1.8. Parduotos apvalios medienos vertės ir 

medynų tūrio santykis. Nustatomas pagal iškirstos medienos tūrį, jo vidutinę kainą bei medynų 

tūrį. Privačiuose miškuose 2016 m. iškirsta 3,1 mln. m3 medienos (AM, VMT, 2017). Taikant 

medienos pardavimo valstybiniuose miškuose 2016 m. vidutinę kainą 38 eurai/m3 ir esant 

privačiuose miškuose 224,2 mln. m3 medienos per metus iškirstos medienos vertės ir medynų 

tūrio santykis yra 525 eurai/1000 m3. 1.9. Nemedieninių produktų vertė. Joms statistikos šiuo 

klausimu Lietuvoje nėra. Taikyti Europinio miškų ūkio darnumo duomenys (Forest Europe, 

2011) – 7,4 eurai/ha. 2.1. Pažeistų miškų ploto dalis. 2016 m. Lietuvos valstybiniuose miškuose 

buvo 9590 ha abiotinių veiksnių (daugiausia vėjas, sniegas), vabzdžių, grybų, ligų ir žvėrių 

pažeistų medynų. Tai sudaro apie 0,9 proc. visų valstybinių miškų ploto (1018 tūkst. ha). 

Atskirai apie privačius miškus duomenys nėra renkami. 2.2. Saugomų ir apsauginių miškų dalis. 

Privačiose ir rezervuotose nuosavybės teisei atkurti miško žemėse saugomų ir apsauginių miškų 

(I, II, III miškų grupės) 2016 m. buvo 298,6 tūkst. ha (27,1 proc.) (AM, VMT, 2017). Šis 

procentas realiai turėtų būti didesnis, nes miškų grupėse nėra apskaitytos apie kertinę miško 

buveinę, „Natura 2000“ teritoriją, retųjų paukščių saugomus lizdus ir t.t. 2.3. Miškų 

natūralumas. Išreikštas plantacinių miškų dalimi. Vertinta, kad Lietuvos privačiuose miškuose 

jų nėra. 2.4. Neplynų pagrindinių kirtimų ploto dalis. Jie Lietuvos privačiuose miškuose 2016 m. 

sudarė (AM, VMT, 2017) 10,8 proc. 2.5. Kertinės miško buveinės. Lietuvoje inventorizuota 

(2017 m.) 25,0 tūkst. ha kertinių buveinių (AM,VMT, 2017). Privatiems miškams tenka 

3,4 tūkst. ha (Petrošiūtė, 2008) vienam tūkst. ha privačių miškų (848,8 tūkst. ha) tenka 4,0 ha 

kertinių buveinių ploto. 2.6. Defoliacija. Lietuvos miškuose 2016 m. II, II, IV defoliacijos klasės 

medžiai sudarė 23,8 proc. (AM, VMT, 2017). 2.7 Negyva mediena. Privačiuose miškuose 

2016 m. negyvos medienos buvo 8,8 m3/ha (AM, VMT, 2017). 2.8. Anglies sankaupos. Pagal 

Miško išteklių apskaitos (FRA) metodiką apskaičiuotos anglies kiekis Lietuvos privačiuose 
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miškuose sudaro 67,5 t/ha (vidutinis medynų tūris 2017 m. – 254,7 m3/ha, sausos medienos 

koeficientas, anglies sausoje masėje koeficientas – 0,50). 2.9. Sertifikuotų miškų dalis. Lietuvoje 

iki 2017 m. sertifikuota 31 tūkst. ha privačių miškų (Urbikaitė, 2017)  arba 3,6 proc. 3.1. Darbo 

miškuose laikas. Miškininkystės ir medienos ruošoje 2015 m. arba 11667 darbuotojai (AM, 

VMT, 2017). Miškų urėdijose – 3808 darbuotojai, skirtumas 7859. Jie padalinti valstybiniams ir 

privatiems miškams proporcingai rangovų medienos ruošai miškų urėdijose (2,8 mln. m3 

2015 m.) ir medienos ruošos privačiuose miškuose (2,9 mln. m3 2015 m.). Privatiems miškams 

tenka 3894 darbuotojų arba 973,5 tūkst. darbo dienų (metinis darbo dienų skaičius – 250). 

Miško žemių plotas 2015 m. 832,1 tūkst. ha. Vienam hektarui privačių miško žemių tenka 

1,2 darbo dienų per metus. 3.2. Miško lankytojų metinis skaičius. Pagal (MCPFE, 2011) 

Lietuvoje nustatyta 62 poilsiautojų vizitas/ha per metus. Rekreacinių miškų dalis privačiuose 

miškuose – 1,3 proc., valstybiniuose – 4,6 proc. (AM, VMT, 2017). Proporcingai rekreacinių 

miškų plotui privatiems miškams tektų 13,8 vizitų per metus. 3.3. Rekreacinių miškų dalis. 

Privačiuose miškuose rekreaciniai miškai sudaro 1,3 proc. (AM, VMT, 2007). 3.4. Miško plotas 

su miškotvarkos projektais. Pagal VMT duomenis – 26 proc. (VMT, 2018). 3.5. Laisvo miškų 

lankymo dalis. Lietuvoje – 100 proc. 3.6. Nelaimingų atsitikimų skaičius. Miškininkystės 

sektoriaus įmonėse vidutinis metinis nelaimingų atsitikimų skaičius – 2,0/1000 darbuotojų 

(LMPF, 2017). 3.7. Rekreacinių objektų skaičius. Saugomose teritorijose yra rekreacinių objektų 

vidutiniškai 1,6/1000 ha (AM, VMT, 2017). 3.8. Asocijuotų ir kooperuotų miškų savininkų 

dalis. Asociacijoms ir kooperatyvams priklauso 17,3 proc. privačių miškų savininkų (AM, 

Factus, 2016). 3.9. Konsultuotų miškų savininkų skaičius. Konsultuojamų per metus vidutiniškai 

21,0 proc. miškų savininkų (UAB „Eurosprendimai“, 2013 m.). 4.1. Miškų atkūrimas. NMI 

2007–2016 m. duomenimis 5 m. laikotarpiu atkurta 42,1 tūkst. ha privačių miškų. Per 5 metus 

2012–2016 m. leista plynai iškirsti 46,9 tūkst. ha, atkurta 89,8 proc. 4.2. Jaunuolynų ugdymas. 

Miškų kontrolės 2016 m. rezultatuose (VMT, 2017a) nurodyta, kad atlikta jaunuolynų ugdymo 

kokybė įvertinta 1457 ha plote. Tai daugiausia pagal ES paramos projektus. Pagal 2007–

2016 m. laikotarpiu parengtus miškotvarkos projektus (VMT, 2017b) jaunuolynų ugdymas 

turėtų būti vykdomas 6,3 tūkst. ha plote kasmet. Išugdyta dalis – 23,1 proc. nuo reikalingo 

ugdyti ploto. 

Atlikti Lietuvos privačių miškų ūkio darnumo įvertinimo pagal vidutines rodiklių 

reikšmes variantiniai skaičiavimai, keičiant įvertinimo rodiklių skaičių: nuo 1 iki 9 kiekvienoje 

ekonominių, ekologinių, socialinių ir ateities rodiklių grupėje. Vertinimo pavyzdys taikant po 

2 rodiklius pateiktas 11 lentelėje.  
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11 lentelė. Lietuvos privačių miškų ūkio darnumo įvertinimas (variantas: 4 kriterijai ir 2 rodikliai) 

Kriterijai (j) ir  

rodikliai (i) 

Matavimo 

vnt. 

 

Rodiklių svarbumas 
Dabartinė 

reikšmė 

Įvertinimas 

skalėje (sij) 
sij*wij 

balai (aij) 
svoris 

(wij) 

1. Ekonominis  
1.1. Medienos naudojimo 

metinės pajamos  

Eur/ha 8,035 0,510 105,3 3 1,530 

1.2. Kirtimų ir grynojo tūrio 

prieaugio santykis  

proc. 7,733 0,490 54,3 3 1,470 

Iš viso  - 15,768 1,000 - - 3,000 

Kriterijaus dalis  - - 0,341  - - 1,023 

2. Ekologinis        

2.1. Pažeistų miškų ploto dalis  proc. 7,700 0,519 0,9 4 2,076 

2.2. Saugomų ir apsauginių 

miškų ploto dalis  

proc. 7,133 0,481 27,1 5 0,405 

Iš viso  - 14,833 1,000 - - 4,481 
Kriterijaus dalis  - - 0,256  - - 1,147 
3. Socialinis        

3.1. Darbo dienos per metus d.d/ha 8,033 0,501 1,2 3 1,497 
3.2. Metinis miškų lankytojų 

skaičius 
vizitai/ha 8,000 0,499 13,8 1 0,499 

Iš viso  - 16,033 1,000 - - 1,996 
Kriterijaus dalis  - - 0,201  - - 0,401 
4. Ateities        

4.1. Atkuriamų miškų dalis  proc. 8,310 0,510 89,8 4 2,040 
4.2. Išugdomų jaunuolynų dalis   proc. 8,000 0,490 23,1 2 0,980 
Iš viso  - 16,31 1,000 - - 3,020 
Kriterijaus dalis  - - 0,202 - - 0,610 
Bendras įvertinimas  - - - - - 3,181 

 

Gauti rezultatai parodė (žr. 12 lent.), kad įvertinimo balai kinta nuo 3,03, kai taikoma po 

9 rodiklius, iki 3,46, kai taikoma po 1 rodiklį.  

 

12 lentelė. Rodiklių skaičiaus įtaka darnumo įvertinimui 

Kriterijų 

rodiklių 

skaičius 

 

Ekonominiai 

 

Ekologiniai 

 

Socialiniai 

 

Rodikliai 

 

Įvertinimo 

balai 

1 1,023 1,024 0,603 1.1., 2.1., 3.1., 4.1. 3,46 

2 1,023 1,142 0,404 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3.1., 

3.2., 4.1., 4.2. 

3,18 

3 1,133 1,182 0,403 1.1.–1.3., 2.1.–2.3., 3.1.–

3.3., 4.1., 4.2. 

3,31 

4 1,108 0,987 0,403 1.1.–1.4., 2.1.–2.4., 3.1.–

3.4., 4.1., 4.2. 

3,1 

5 1,030 0,950 0,499 1.1.–1.5., 2.1.–2.5., 3.1.–

3.5., 4.1., 4.2. 

3,09 

6 1,124 0,925 0,564 1.1.–1.6., 2.1.–2.6., 3.1.–

3.6., 4.1., 4.2. 

3,23 

7 1,113 0,905 0,546 1.1.–1.7., 2.1.–2.7., 3.1.–

3.7., 4.1., 4.2. 

3,18 

8 1,103 0,891 0,512 1.1.–1.8., 2.1.–2.8., 3.1.–

3.8., 4.1., 4.2. 

3,12 

9 1,074 0,822 0,528 1.1.–1.9., 2.1.–2.9., 3.1.–

3.9., 4.1., 4.2. 

3,03 
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Didinant rodiklių skaičių mažiau reikšmingų rodiklių sąskaita gaunama bendro vertinimo 

mažėjimo tendencija. Skirtumas tarp taikomų rodiklių skaičiaus kiekio darnumo įvertinimui 

nebuvo statistiškai reikšmingas.  

    Nacionalinio lygmens vertinimams atlikta rodiklių požymių, pagal darnumo įvertinimo 

variantų duomenis, įtakos darnumui analizė. Apskaičiuotos miškų ūkio darnumo įvertinimo 

rodiklių požymių vidutinės reikšmės kiekvienam iš devynių variantų (žr. 12 lent.).  

    Atlikta duomenų regresinė analizė, kuri įgalina aprašyti priklausomojo kintamojo vidutinių 

reikšmių priklausomybę nuo kelių nepriklausomųjų kintamųjų reikšmių bei kartu – prognozuoti 

šio kintamojo reikšmes (Pukėnas, 2004), taikant SPSS programa ir gauta lygtis: 

 

𝑦 = 0,026𝑥1 + 1,852𝑥2 + 0,748𝑥3 + 0,177,  (12) 

čia 

 y – miškų ūkio darnumas, balas; 

 x1 – vidutinis rodiklio svarbumas, balas; 

 x2 – vidutinis kriterijaus svarbumas, vieneto dalis; 

 x3 – vidutinė rodiklių reikšmė, balas. 

    

Lygtis gerai aprašo variantinių skaičiavimų rezultatus (žr. 13 lent.). Lygties koreliacijos 

koeficientas 0,983.  

13 lentelė. Lietuvos privačių miškų ūkio darnumo įvertinimo rodiklių požymių vidutinės reikšmės ir 

darnumo įvertinimas.  

Variantai, 

rodiklių 

skaičius 

Vidutinis rodiklio 

svarbumas, balai 

(x1) 

Vidutinis 

kriterijaus 

svarbumas, 

dalis (x2) 

Vidutinė 

rodiklių 

reikšmė, balai 

(x3) 

Darnumo įvertinimas, balai/ 

Faktinis Pagal lygtį (3) 

1 8,0195 0,257 3,500 3,458 3,4795 
2 7,864 0,258 3,125 3,1828 3,1968 
3 7,652 0,257 3,250 3,3580 3,2830 
4 7,449 0,257 3,000 3,1004 3,0907 
5 7,304 0,256 3,050 3,0868 3,1224 
6 7,155 0,257 3,209 3,2345 3,2393 
7 7,015 0,256 3,145 3,1801 3,1860 
8 6,886 0,252 3,065 3,1174 3,1153 
9 6,7290 0,249 2,966 3,0307 3,0317 

*x1 – vidutinis rodiklio svarbumas, x2 – vidutinis kriterijaus svarbumas, x3 – vidutinė rodiklių reikšmė, C – kitų 

rodiklių požymių.  

Apskaičiuota kiekvieno rodiklio požymio įtaka darnumo įvertinimo rezultatams (žr. 

14 lent.). Didžiausią įtaką darnumo įvertinimo rezultatams turi rodiklių reikšmės balas – 

73,92 proc. (nuo 72,60 iki 75,24 proc.). Kriterijaus svarbumo įtaka – 14,54 proc. (nuo 13,68 iki 
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15,40), įvertinimo rodiklių svarbumo – 6,07 proc. (nuo 5,73 iki 6,4 proc.), kitų įvertinimo 

rodiklių požymių – 5,47 proc. (nuo 5,09 iki 5,84). 

14 lentelė. Miškų ūkio darnumo įvertinimo rodiklių požymių įtaka darnumo įvertinimo rezultatams, proc. 

Variantai, 

rodiklių 

skaičius 

Rodiklių požymių dalis darnumo įvertinime, proc.* 
Iš viso 

x1 x2 x3 C 

1 5,99 13,68 75,24 5,09 100 

2 6,40 14,94 73,12 5,54 100 

3 6,06 14,50 74,05 5,39 100 

4 6,27 15,40 72,60 5,73 100 

5 6,08 15,18 73,07 5,67 100 

6 5,74 14,60 74,10 5,47 100 

7 5,73 14,88 73,84 5,55 100 

8 5,75 14,98 73,59 5,68 100 

9 5,77 15,21 73,18 5,84 100 

 

3.2.2. Miškų valdos lygmuo 

 

Atsižvelgiant į nustatytą mažą rodiklių skaičiaus įtaką darnumo įvertinimo rezultatams bei 

ribotas galimybes gauti Lietuvos privačių miškų statistinius duomenis, rekomenduojama vertinti 

miškų valdą remiantis 6 rodikliais: 1.1. Medienos naudojimo metinės pajamos; 1.2. Apvalios 

medienos vertės ir medynų tūrio santykis; 2.1. Saugomų ir apsauginių miškų ploto dalis; 

2.2. Anglies sankaupos, 3.1. Metinis darbo dienų miškuose skaičius, 3.2. Rekreacinių miškų dalis.  

Rodiklių faktinėms reikšmėms nustatyti naudoti Lietuvos miškų kadastro duomenys apie 

kiekvieną valdą: valdos numeris, plotas, vyraujanti medžių rūšis, brandžių ir perbrendusių medynų 

tūris, bendras tūris, II A, II B ir III grupių miškų plotai.  

Metinės miško naudojimo pajamos (1.1. rodiklis) apskaičiuotos remiantis brandžių ir 

perbrendusių medynų kainomis, medynų tūriu valdoje, metine kirtimų apimtimi, vidutinėmis 

apvaliosios medienos pardavimo kainomis ir respondentų atsakymais apie medienos naudojimą 

valdoje. Apvaliosios medienos vertės ir medynų tūrio santykis (1.2. rodiklis) apskaičiuotas 

1.1. rodiklio reikšmę dalijant iš valdos medynų tūrio tūkst. m3. Saugomų ir apsauginių miškų ploto 

dalis (2.1. rodiklis) apskaičiuota šių miškų plotą valdoje dalijant iš bendro valdos ploto. Anglies 

sankaupos (2.2. rodiklis) apskaičiuotas jų tūrį dauginant iš sausos medienos ir anglies kiekio joje 

koeficientų. Metinis darbo dienų miškuose skaičius (3.1. rodiklis) apskaičiuotas iškertamos per 

metus medienos tūrį dauginant iš medienos ruošos darbo imlumo (darbo dienos / m3). Rekreacinių 

miškų dalis (3.2. rodiklis) nustatoma rekreacinių miškų plotą dalijant iš bendro valdos miškų 

ploto.  

Miškų ūkio darnumas sklypo nr. 1 vertinimas pateiktas 15 lentelėje, o pavyzdys kaip buvo 

vertinama valdų vertinimai pateikta 16 lentelėje, visų valdų vertinimai pateikti 5 priede. 



49 

15 lentelė. Miškų ūkio darnumo įvertinimas (Valda Nr.1, plotas – 0,54 ha) 

Kriterijai (j) ir rodikliai 

(i) 

Matavimo 

vnt. 

Rodiklių svarbumas 
Dabartinė 

reikšmė 

Įvertinimas 

skalėje balai 

(Sij) 

Sij X wij 
balai (aij) svoris (wij) 

1. Ekonominis (wj = 0,341) 

1.1. Medienos naudojimo 

metinės pajamos  

Eur/ha 8,035 0,564 275,91 5 1,205 

1.2. Parduotos apvaliosios 

medienos vertės ir medynų 

tūrio santykis   

Eur/1000 

m3 

6,207 0,436 1058,67 5 0,93 

Iš viso  - 14,242 1,000   2,135 

2. Ekologinis (wj = 0,256) 

2.1. Saugomų ir apsauginių 

miškų ploto dalis  

proc. 7,133 0,555 100 5 0,89 

2.2. Anglies sankaupos t/ha 5,724 0,445 69,06 3 0,429 

Iš viso  - 12,857 1,000   1,319 

3. Socialinis (wj =0,201) 

3.1. Metinis darbo dienų 

miškuose skaičius  

d.d/ha 8,033 0,580 0,57 5 0,57 

3.2. Rekreacinių miškų 

dalis 

proc.  5,821 0,420 0,00 1 0,118 

Iš viso   13,854 1,000   0,688 

Bendras darnumas      4,142 

 

 

16 lentelė. Miško valdų miškų ūkio darnumo įvertinimas 

Miško valdų  

kodas 

Rodikliai *  

Įvertinimas balais 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 

1 1,205 0,93 0,89 0,429 0,57 0,118 4,142 

2 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 

3 1,205 0,93 0,89 0,286 0,342 0,118 3,771 

4 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 

5 1,205 0,93 0,534 0,429 0,57 0,118 3,786 

6 1,205 0,93 0,178 0,286 0,57 0,118 3,287 

7 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

8 1,205 0,93 0,178 0,572 0,57 0,118 3,573 

9 1,205 0,558 0,178 0,572 0,57 0,118 3,201 

10 1,205 0,93 0,178 0,286 0,57 0,118 3,287 

... ... ... ... ... ... ... ... 

385 0,241 0,186 0,178 0,715 0,114 0,118 1,552 

Vidurkis 

(visų 385 

valdų) 

0,569 0,389 0,51 0,5 0,259 0,162 2,39 

*1.1. Medienos naudojimo metinės pajamas (Eur/ha), 1.2. Parduotos apvaliosios medienos vertės ir medynų tūrio 

santykis (Eur/1000 m3). 2.1. Saugomų ir apsauginių miškų ploto dalis (proc.,) 2.2. Anglies sankaupos (t/ha),  

3.1. Metinis darbo dienų miškuose skaičius (d.d/ha), 3.2. Rekreacinių miškų dalis (proc.). 

 

Pagal miško savininkų apklausą ir miškų kadastro duomenis buvo nustatyti kiekvieną 

miško valdą apibūdinantys rodikliai. Rodikliai, kurie vėliau buvo naudojami modeliuojant jų 

įtaką miškų ūkio darnumui, yra išreiškiami skaičiais. Rodiklių reikšmei parodyti naudotos trys 
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verčių grupės (žr. 6 lent.). Tokie rodikliai, kaip amžius, miško valdos dydis ir atstumas, buvo 

tiesiogiai išreikšti skaičiais. Kita duomenų dalis (dichotominiai rodikliai) buvo išreikšti kaip 1 

arba 2, pavyzdžiui, lytis ir išsilavinimas. Trečiojoje grupėje pateikiami n-taškų skalės skaičiai, 

tokie kaip tikslų svarba miško savininkams ir valdų naudojimo perspektyvos. Remiantis šių 

kintamųjų skaitinėmis vertėmis, buvo nustatytos kintamųjų vidutinės vertės ir standartinis 

nuokrypis (SD) (žr. 17 lent.). 

 

17 lentelė. Nepriklausomų kintamųjų aprašymas. SD = standartinis nuokrypis. 

Eil. 

Nr. 
Kintamieji Aprašymas Reikšmė SD 

1 2 3 4 5 

1. Miško savininkai    

1.1 Amžius Miško savininko amžius, metai 62,23 14,72 
1.2 Lytis 1 – vyras; 2 – moteris 1,50 0,50 
1.3 Išsilavinimas 1 – pradinis, pagrindinis; 2 – aukštasis 1,24 0,43 
1.4 Miškininkystės žinios 5 – aukštasis miškininkystės išsilavinimas;  

4 – turi patirties miškininkystėje; 3 – kursai ir 

seminarai; 2 – masinės informavimo priemonės;  

1 – neturi žinių 

2,32 1,06 

1.5 Gyvenamoji vieta 1 – miestas; 2 – kaimas 1,61 0,49 
 Miško funkcijų svarbumas: 5 – labai svarbu; 4 – greičiau svarbu; 3 – nei 

svarbu, nei nesvarbu; 2 – greičiau nesvarbu;  

1 – visai nesvarbu  

  

1.6 Ekonominė   4,02 1,26 

1.7 Ekologinė  4,10 1,31 
1.8 Socialinė 3,52 1,53 
 Miško savininkų 

miškininkavimo tikslai: 

 

5 – labai svarbu; 4 – greičiau svarbu; 3 – nei 

svarbu, nei nesvarbu; 2 – greičiau nesvarbu;  

1 – visai nesvarbu 

  

1.9 Realizuoti save 

miškininkavimo veikloje 
 1,35 1,09 

1.10 Parduoti miško valdą  1,35 1,10 

1.11 Parduoti miško valdą po 

kirtimų 
 1,08 0,50 

1.12 Gauti pajamų iš medienos 

pardavimų 
 1,70 1,42 

1.13 Apsirūpinti mediena savo 

reikmėms 
 3,11 1,91 

1.14 Pritaikyti mišką 

gyvenamajai ar rekreacinei 

aplinkai 

 1,31 0,99 

1.15 Investuoti lėšas  1,72 1,50 

1.16 Saugoti gamtą, bioįvairovę  1,70 1,44 

1.17 Rinkti savo miške grybus, 

uogas ir kitas miško gėrybes  
 1,76 1,47 

1.18 Medžioti  1,17 0,73 

1.19 Palikti paveldėtojams  2,76 1,87 

2. Miško valda     

2.1 Dydis valdos dydis, ha 18,94 55,48 
2.2 Atstumas atstumas tarp miško valdos ir gyvenamosios 

vietos, km 
26,42 40,93 

2.3 Brandūs medynai brandūs medynai, proc.  37,61 35,41 
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17 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 

2.4 Masyvo vientisumas 1 – valda viename masyve; 2 – valda yra 2 ir 

daugiau plotuose 
1,32 0,49 

2.5 Ūkiniai miškai ūkiniai miškai, proc.  69,64 41,03 
2.6 Apsauginiai miškai apsauginiai miškai, proc.  28,71 40,06 
2.7 Rekreaciniai miškai  rekreaciniai miškai, proc.  1,39 10,63 
3. Nuosavybė ir veikla    

3.1 Miško įsigijimo būdas 1 – nenusipirktas (grąžinta nuosavybė, 

paveldėtas, dovanotas); 2 – įsigyta 
1,22 0,41 

3.2 Miško valdos perspektyvos 1 – ketina viską parduoti; 2 – ketina dalį miškų 

parduoti; 3 – perduoti valdą paveldėtojams;  

4 – įsigyti daugiau miško; 5 – plotus ketinu plėsti, 

įveisiant mišką ne miško žemėje 

2,91 0,70 

3.3 Galimos pajamos iš hektaro Metinių kirtimų pajamos, Eur/ha 74,07 97,72 
3.4 Lankymasis valdoje 5 – kartą per savaitę ir dažniau; 4 – 1-2 kartus per 

mėnesį; 3 – 1-2 kartus per pusmetį; 2 – 1-2 kartus 

per metus; 1 – 1-2 kartus per 3 metus 

3,15 1,77 

3.5 Miško ribos 1 – žino; 2 – nežino 1,13 0,34 
3.6 Pajamų iš miško valdos 

pastovumas 
5 – gaunamos pagrindinės pajamos; 4 – gaunamos 

pastovios papildomos pajamos; 3 – pajamos 

gaunamos retai; 2 – nei pajamų, nei išlaidų; 1 – tik 

išlaidos 

2,29 0,79 

3.7 Iškirstos medienos 

naudojimas  
1 – tik savo reikmėms; 2 – didesnę dalį sau, 

likusią parduodu; 3 – didesnę dalį parduodu, 

likučius pasilieku; 4 – paprastai viską parduodu  

2,70 1,80 

3.8 Veiklos įvairovė miško 

valdoje 
veiklų skaičius 3,01 2,74 

3.9 Veiklų pobūdis miško 

valdoje  
4 – pagrindinė veikla; 3 – papildoma, tačiau 

nuolatinė veikla; 2 – epizodinė; 1 – jokia veikla 

nevykdoma 

1,90 0,78 

3.10 Bendros pajamos vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per 

mėnesį, Eur/mėn. 
346,84 460,93 

3.11 Nuosavybės teisė 1 – asmeninė; 2 – jungtinė 1,55 0,80 
3.12 Dalyvavimas organizacijose 3 – miško savininkų asociacija; 2 – kitos 

organizacijos; 1 – niekam nepriklauso 
1,17 0,56 

 Požiūris į privačią miško 

nuosavybę: 
1 – visiškai sutinku; 2 – greičiau sutinku; 3 – nesu 

apsisprendęs; 4 – greičiau nesutinku; 5 – visiškai 

nesutinku 

  

3.13 Privatūs miškai yra visos 

valstybės turtas, todėl 

valdžia turi jais rūpintis, 

saugoti, kontroliuoti ir t. t. 

 3,55 1,31 

3.14 Privatūs miškai yra privačių 

asmenų turtas, todėl patys 

savininkai ir turi spręsti, 

kaip juose miškininkauti 

 4,34 0,92 

 

Šiek tiek daugiau nei pusė (50,3 proc.) respondentų buvo moterys, o vidutinis respondentų 

amžius buvo 62 metai. Apie 24 proc. respondentų turėjo aukštąjį išsilavinimą. Pagal 

miškininkystės žinių lygį respondentai pasiskirsto taip: 10,2 proc. turėjo darbo patirtį 

miškininkystėje, 8,1 proc. baigė miškininkystės studijas, 15,9 proc. dalyvavo kursuose ir 

seminaruose, o 27,6 proc. neturėjo žinių apie miškininkystę. 61 proc. respondentų gyveno kaimo 

vietovėje. Respondentai nurodė santykinę trijų pagrindinių miško funkcijų svarbą. 50,8 proc. 

respondentų teigia, kad ekonominė miško funkcija yra labai svarbi (8 pav.).  
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8 pav. Santykinė trijų pagrindinių miško funkcijų svarba, proc. 

 

Miško savininkams svarbiausi tikslai buvo medienos naudojimas asmeninėms reikmėms 

(45,1 proc. respondentų nurodė, kad tai labai svarbu) ir perdavimas savo įpėdiniams (33,1 proc. 

respondentų nurodė, kad tai labai svarbu). 

 Antroje dalyje „Valdos“ aprašomos miško valdos (žr. 17 lent.). Vidutinis respondentų 

valdų dydis yra 18,94 ha, o atstumas tarp miško ir gyvenamosios vietos yra 26,42 km. Medynų 

savybės yra tokios: beveik 38 proc. miško medynų ploto yra subrendę, 69,64 proc. yra 

komerciniai, 28,71 proc. yra saugomi ir 1,39 proc. rekreaciniai. Apie du trečdaliai (67,2 proc.) 

miško valdų yra viename kompaktiškame žemės plote. Tarp respondentų vyravo trys 

pagrindiniai miško valdų įsigijimo būdai (turto grąžinimas, paveldėjimas ir dovanojimas). 

Atkuriamų, paveldėtų ar dovanotų miško valdų duomenis nurodė 78,1 proc. respondentų. Apie 

tolesnį miško valdų likimą buvo pranešta taip: 11,4 proc. respondentų planuoja parduoti visas ar 

kai kurias miško valdas, 77,1 proc. perduos ją paveldėtojams, o 11,5 proc. planuoja išplėsti savo 

miško valdas. Dauguma miško savininkų (84,4 proc.) žino savo miško valdų ribas, tačiau yra 

savininkų (15,6 proc.), kurie net nežino, kur yra jų miškas, arba nėra tikri dėl savo miško valdų 

ribų. Apie ketvirtadalis (25,3 proc.) respondentų teigė, kad per paskutinius 12 mėnesių prieš 

apklausą kiekvieną savaitę lankėsi miško valdoje, 21,1 proc. – vieną ar du kartus per mėnesį. 

53,4 proc. tuo laikotarpiu lankėsi miške mažiau nei kartą per mėnesį arba iš viso nebuvo. 

Vidutinės pajamos iš hektaro buvo 74,07 (Eur/ha), o vidutinės bendros valdos savininkų 

pajamos buvo 346,84 Eur/mėn. 
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Daugelis respondentų (78,8 proc.) patiria tik išlaidas arba neturi pajamų iš miško valdos, 

kai kurie iš jų turi bazines ar papildomas pajamas (7,3 proc.), o 14,1 proc. – retai gauna pajamas. 

Respondentai pateikė duomenis apie medienos, gautos iš miško valdos, panaudojimą. 

Daugiausia medieną naudoja tik savo reikmėms (70,7 proc.), 9,8 proc. visą medieną parduoda, 

9,3 proc. respondentų medienos daugiausia naudoja savo reikmėms, o likusią dalį parduoda, 

10,2 proc. respondentų daugiau medienos parduoda, o kas lieka naudoja savo reikmėms.  

Apklaustus miško savininkus galime suskirstyti į keletą grupių pagal miškų tvarkymo 

intensyvumą: labai aktyvūs (31,5 proc.), aktyvūs (51,3 proc.), pasyvūs (12,8 proc.) ir privatūs 

miško savininkai, kurie miško valdoje nevykdė jokios ūkinės veiklos (4,4 proc.). Respondentai 

nurodė, kiek skirtingų veiklų jie vykdė miško valdoje, o vidutinis skaičius buvo 3,01. 

Miško savininkų požiūris į privataus miško nuosavybę ir valstybinį reguliavimą skyrėsi: 

22,9 proc. respondentų manė, kad iš valstybės valdžios institucijų reikia griežto reguliavimo ir 

miškų tvarkymo kontrolės, 17,7 proc. teigė, kad taip ir ne, o 59,4 proc. manė, kad reikalingas 

minimalus valstybės reguliavimas ir kontrolė. 

Apie trečdalis (34,9 proc.) respondentų miško valdas tvarko kartu su bendraturčiais, o 

65,1 proc. respondentų miško valdą laiko asmenine nuosavybe. 

Respondentai nurodė narystę įvairiose organizacijose: 2,6 proc. yra miško savininkams 

atstovaujančių organizacijų nariai (miško savininkų asociacijos), 12,0 proc. yra kitų 

organizacijų, nesusijusių su miškininkyste ar aplinka, nariai, o 85,4 proc. neturi narystės jokiose 

organizacijose. 

Pagal valdų miškų ūkio darnumo įvertinimo rezultatus (priklausomai kintamieji) ir 

sociologinių apklausų metu nustatytus kiekvienos valdos apibūdinančius rodiklius 

(nepriklausomi kintamieji) sudaryta 40 rodiklių matrica 385 miško ūkio valdoms, kuri taikyta 

miškų ūkio darnumui darančių įtaką veiksnių analizei. Pavyzdys yra 18 lentelėje. 
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18 lentelė. Miško valdas ir jų miškų ūkio darnumą apibūdinantys rodikliai 
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4 56 1 1 5 1 2 5 5 1 1 1 1 2 4 1 5 5 3 1 2,47 21,00 77,63 1 100,00 0,00 0,00 6 6  2 1 2 5 1 2 800,00 1 1 4 4 1,33 

5 42 1 2 5 1 4 2 5 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 10,42 35,00 83,44 2 100,00 0,00 0,00 3 5  2 1 3 4 3 2 350,00 2 1 3 3 3,33 

6 86 1 6 6 2 5 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4,20 0,50 78,21 1 100,00 0,00 0,00 1 6  3 1 2 1 2 2 200,00 1 1 4 4 3,33 

7 56 1 2 5 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 0,16 4,00 0,00 1 0,00 100,00 0,00 3 7  3 1 2 5 1 1 100,00 1 1 4 4 2,00 

8 54 1 2 5 1 4 5 5 1 1 1 1 4 1 4 4 2 1 5 0,63 20,00 100,00 1 100,00 0,00 0,00 6 3  3 1 2 1 2 2 450,00 2 1 4 4 3,50 

9 40 2 5 6 2 4 2 5 1 1 1 1 5 1 5 5 5 1 1 1,95 2,50 34,76 2 100,00 0,00 0,00 3 3  3 1 2 1 4 3 300,00 1 1 2 5 3,33 

10 61 1 4 5 2 5 2 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 17,04 4,50 76,96 2 100,00 0,00 0,00 3 3  3 2 2 3 5 2 150,00 1 1 1 5 3,33 

 

54 
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Labai aukštu (4,67) darnumo balu įvertinta tik viena privati miško valda (tai sudarė 

0,3 proc. nuo visų vertinamų privačių miško valdų). Vidutiniu balu įvertinta 28,8 proc. 

Daugiausia (57,7 proc.) privačių miško valdų įvertinta žemiau negu vidutinis miškų ūkio 

darnumo balas. Toks bendras darnumo įvertinimas (2,39 balo) penkiabalėje skalėje rodo, kad 

pasiekta 47,8 proc. galimo darnumo (žr. 19 lent.).  

 

19 lentelė. Lietuvos privačių miškų ūkio darnumo įvertinimas pagal valdų vertinimo duomenis  

Darnumo apibūdinimas Darnumo balas 
Privačių miško valdų 

skaičius, vnt. 
Proc. 

Labai aukštas 4,5–5,0 1 0,3 

Aukštas 3,5–4,5 51 13,2 

Vidutinis 2,5–3,5 111 28,8 

Žemas 1,5–2,5 137 35,6 

Labai žemas 1,5–1,0 85 22,1 

Iš viso  385 100,0 

 

Darnumo didinimo galimybes galima nustatyti analizuojant vertinimus pagal atskirus 

kriterijus ir rodiklius. Atlikus vienos miškų ūkio valdos (žr. 15 lent.) darnumo įvertinimą, 

matoma, kad šiuo atveju yra galimybių didinti darnumą, ypač socialinėje miškų funkcijoje.  

 

3.3. Miškų ūkio darnumui darančių įtaką veiksnių analizė 

 

Atlikta koreliacinė analizė tarp priklausomo ir 10 nepriklausomų kintamųjų ir nustatyta, 

kad su 6 nepriklausomais kintamaisiais miško ūkio darnumas koreliuoja reikšmingai: valdos 

dydis (p = 0,000), atstumas nuo gyvenamosios vietos iki miško valdos (p = 0,042), brandūs 

medynai (p = 0,000), ūkiniai miškai (p = 0,002), veiklos įvairovė miško valdoje (p = 0,000) ir 

galimos pajamas iš ha (p = 0,000). Nustatyta, kad patikimas ir stiprus ryšys yra tarp vidutinio 

valdos darnumo ir galimų pajamų iš hektaro (r = 0,848), vidutinis ryšys su brandžių medynų 

procentu miško valdoje (r = 0,461), veiklos įvairovė miško valdoje (r = 0,311), o su kitais dviem 

kintamaisiais silpni, bet patikimi ryšiai: valdos dydis (r = 0,184), atstumas nuo gyvenamosios 

vietos iki miško valdos (r = -0,104), ūkiniai miškai (r = -0,159) (žr. 20 lent.). 
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20 lentelė. Miško ūkio darnumo ir nepriklausomų kintamųjų koreliaciniai ryšiai  

Eil. 

Nr. 
Nepriklausomi kintamieji 

Koreliacijos 

koeficientas 
p 

1.  Dydis 0,184** 0,000 

2.  Atstumas  -0,104** 0,042 

3.  Amžius -0,099* 0,054 

4.  Brandūs medynai 0,461** 0,000 

5.  Ūkiniai miškai  -0,159** 0,002 

6.  Apsauginiai miškai -0,010** 0,849 

7.   Rekreaciniai miškai  -0,005 0,925 

8.  Galimos pajamos iš hektaro  0,848** 0,000 

9.  Bendros pajamos 0,065 0,204 

10.  Veiklos įvairovė miško valdoje 0,311** 0,000 

* reikšmingas 10 proc. ; ** reikšmingas 5 proc.  

 

Tikrinant, ar tiesinė regresijos lygtis yra tinkama, reikalaujama, kad R2 ≥ 0,25, jeigu 

R2 ≤ 0,25 – tiesinės regresijos lygtis yra netinkama. Atlikus skaičiavimus gaunama, kad lygtis (13) 

išpildo R2 reikalaujamas sąlygas (0,780). Standartizuoti Beta koeficientai tiesinei regresijai padeda 

nustatyti, kuris veiksnys turi didžiausią įtaką vidutiniam miško valdos darnumui: absoliučiuoju 

didumu didesnis koeficientas rodo didesnę priklausomybę. Pagal sudarytą tiesinės regresijos lygtį 

gaunama, kad didžiausią įtaką turi, kiek veiklų yra vykdoma miškų valdoje (žr. 21 lent.). 

 

21 lentelė. Valdos darnumo tiesinės regresijos lygties santrauka 

 

Nepriklausomi 

kintamieji 

Nestandartizuoti koeficientai  

Standartizuotas 

Beta koeficientas 

 

t 

 

p 

B 
Standartinė 

paklaida 

Dydis  0,000 0,001 0,024 0,751 0,453 

Galimos pajamos iš 

hektaro  

0,008 0,000 0,847 26,319 0,000 

Brandūs medynai  0,002 0,001 0,065 2,115 0,035 

Ūkiniai miškai  -0,006 0,001 -0,256 -10,125 0,000 

Atstumas  0,000 0,001 -0,018 -0,710 0,478 

Veiklos įvairovė miško 

valdoje  

0,028 0,011 0,086 2,637 0,009 

 

𝑦 = 1,828 + 0,0007𝑥1 + 0,008𝑥2 + 0,002𝑥3 − 0,006𝑥4 + 0,0003𝑥5 + 0,028𝑥6 , (13) 

 

čia 

 y – vidutinis miškų ūkio darnumas, balas; 

 x1 – dydis, ha; 

 x2 – galimos pajamos iš hektaro, Eur/ha; 

 x3 – brandūs medynai, proc.;  

 x4 – ūkiniai miškai, proc.; 

 x5 – atstumas, km; 

 x6 – veiklos įvairovė miško valdoje, veiklų skaičius. 
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Kintamųjų ,,atstumas“ ir ,,dydis“ koeficientų reikšmės yra statistiškai nereikšmingos, 

todėl jie neįtraukiami į tiesinės regresijos lygtį. Standartizuoti Beta koeficientai naujai teisinei 

regresijai, t. y. panaikinus nereikšmingus kintamuosius, yra pateikti 22 lentelėje (R2 

nepasikeitė).  

 

22 lentelė. Valdos darnumo koreguota tiesinės regresijos lygties santrauka 

 

Nepriklausomi kintamieji 

Nestandartizuoti koeficientai  

Standartizuotas 

Beta koeficientas 

 

t 

 

p 
B Standartinė 

paklaida 

Galimos pajamos iš hektaro  0,008 0,000 0,851 26,942 0,000 

Brandūs medynai 0,002 0,001 0,062 2,044 0,042 

Ūkiniai miškai -0,006 0,001 -0,256 -10,174 0,000 

Veiklos įvairovė miško 

valdoje 

0,032 0,009 0,099 3,750 0,000 

 

Koreguota tiesinės regresijos lygtis, panaikinus nereikšmingus kintamuosius, gauta tokia 

(14): 

𝑦 = 1,948 + 0,008𝑥1 + 0,002𝑥2 − 0,006𝑥3 + 0,032𝑥4, (14) 

čia 

 y – vidutinis miškų ūkio darnumas, balas; 

 x1 – pajamos, Eur/ha; 

 x2 – brandūs medynai, proc.; 

 x3 – ūkiniai miškai, proc.; 

 x4 – veiklos įvairovė miško valdoje, veiklų skaičius. 

 

Sukurto regresijos modelio patikimumo (validumo) vertinimui analizuojamos (14) 

modelio liekamosios paklaidos, kurios turi tenkinti keturis reikalavimus: 

• paklaidų vidurkis turi būti lygus 0; 

• paklaidos turi būti pasiskirsčiusios pagal normalųjį skirstinį; 

• paklaidų dispersija turi būti pastovi, t. y. paklaidos turi būti homoskedastinės; 

• paklaidos neturi būti koreliuotos tarpusavyje. 

Regresijos modelio liekamųjų paklaidų grafikas pateiktas 9 pav., o jų analizės rezultatai 

pateikti 23 lentelėje. Rezultatai rodo, kad liekamosios paklaidos tenkina nulinio vidurkio 

prielaidą, tačiau nėra pasiskirsčiusios pagal normalųjį skirstinį. Tai gali būti sąlygota fakto, jog 

nei vienas iš į modelį įtrauktų kintamųjų nėra pasiskirstęs pagal normalųjį skirstinį (žr. 24 lent.). 

Kai kuriais atvejais nesimetrinį pasiskirstymą sąlygoja ir išskirtys, kurios pastebimos tarp 

galimų pajamų iš valdos bei rodiklio ,,kokia veikla vykdyta valdoje“ reikšmių (10 pav.). 

Breusch-Pagan-Godfrey testas rodo, jog paklaidos yra heteroskedastinės, kas taip pat yra 
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sąlygota netolygaus analizuojamų rodiklių reikšmių pasiskirstymo, tačiau autokoreliacijos tarp 

paklaidų nėra. Kadangi heteroskedastijos atveju standartinės paklaidos gali būti paskaičiuotos 

neteisingai, buvo pritaikytas MacKinnon-White pastovios kovariacijos metodas (11 pav.). 

Perskaičiavimas patvirtino modelio ir įtrauktų į regresijos modelį rodiklių reikšmingumą, tad 

sukurtas regresijos modelis gali būti laikomas tinkamas valdos darnumui prognozuoti. 

 

9 pav. Liekamųjų paklaidų grafikas 

23 lentelė. Regresijos modelio liekamųjų paklaidų analizės rezultatai 

Kriterijus Kriterijaus reikšmė 

Vidurkis 0,0000 

Jargue-Bera kritrijaus reikšmė 28,80 

Tikimybė 0,0000 

Breusch-Pagan-Godfrey testo tikimybė 0,0000 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM testo (kai l=10) tikimybė 0,9377 

 

24 lentelė. Rodiklių pagrindinės skaitinės charakteristikos 

 

Ūkiniai miškai 
Brandūs 

medynai 

Galimos 

pajamos iš 

hektaro 

Veiklos 

įvairovė miško 

valdoje 

Vidutinis 

valdos 

darnumas 

Mean 69,638 37,605 74,066 3,513 2,345 

Mediana 99,584 28,468 25,313 3,000 2,000 

Maximum 100,000 100,00 411,076 14,000 4,667 

Minimum 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

Std. Dev. 41,033 35,411 92,719 2,845 0,914 

Skewness -0,891 0,542 1,162 1,417 0,312 

Kurtosis 2,020 1,862 3,604 4,547 1,774 

Jargue-Bera 66,234 39,549 92,200 166,765 30,261 

Probability 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Sum 26741,31 14440,36 28441,35 1349,00 900,5 

Sum.Sq. Dev. 644864,8 480266,5 3292558 3099,935 319,920 
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10 pav. Rodiklių stačiakampės diagramos 

 

 

11 pav. Paklaidų perskaičiavimas pritaikius pastovios kovariacijos metodą 
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Iš 12 ir 13 paveikslų matyti, kad vidutinis miško valdos darnumas, kintant brandžių ir 

perbrendusių ir ūkinių miškų sudėčiai, kito nežymiai. Valdos darnumas didėja, jeigu yra 

vykdomos veiklos miškų valdoje ir yra potencialas gauti daugiau pajamų iš miško valdos (žr. 

14, 15 pav.).  

 

 

12 pav. Valdos darnumo ryšys su brandžių ir perbrendusių medynų sudėtimi, proc.  

 

 

13 pav. Valdos darnumo ryšys su ūkiniais miškais, proc.  

 

 

y = 0,0009x + 2,4697

R² = 0,0013
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Brandžių ir perbrendusių medynų dalis, proc. 

y = -0,0002x + 2,3654

R² = 9E-05
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Ūkiniai miškai, proc. 
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14 pav. Valdos darnumo ryšys su galimomis pajamomis iš miško valdos, Eur 

 

 

15 pav. Valdos darnumo ryšys su veiklų įvairove, vykdoma miško valdoje, veiklų skaičius 

 

Atliekant variacijos analizę nustatyta, kad vykdant daugiau veiklų miško valdoje ir 

padaugėjus 1 vykdomai veiklai, vidutinis valdos darnumas padidėja 0,032 balu, padidėjus 

galimybei gauti pajamų (1 ha) iš miško valdos vidutinis valdos darnumas padidėja 0,008 balu 

bei didėjant brandžių ir perbrendusių medynų daliai, vidutinis valdos darnumas padidėja 0,002 

balu, tačiau daugėjant 4 grupės miškams miško darnumo balas mažėja (1 proc. – 0,006 balo).  

Nustatant dvireikšmių 7 nepriklausomų kokybinių kintamųjų ryšio stiprumą, naudojami 

vidurkių palyginimai. Vertinant valdos darnumui reikšmingus kintamuosius, pirmiausia yra 

nustatoma p reikšmės (jei p-reikšmė < 0,05 – nepriklausomi kintamieji reikšmingai skiriasi, jei  

p-reikšmė > 0,05 – nepriklausomi kintamieji reikšmingai nesiskiria), norint įsitikinti, kad 

y = 0,0109x + 1,6435

R² = 0,5258
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Pajamos iš ha, Eur

y = 0,0979x + 2,0034
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Veiklos įvairovė miško valdoje, veiklų skaičius 
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kintamieji yra reikšmingi – atliekama vidurkių skirtumų analizė. Leveno ir T-testas atliekamas 

kiekvienam kintamajam atskirai (žr. 25 lentelė). 

 

25 lentelė. Nepriklausomų kintamųjų analizė (Leveno ir T-testas) 

Eil. 

Nr. 

 

 

Kintamieji 

Leveno Testas T-testas lygioms reikšmėms 

F p t Df 

(laisvės 

laipsnių 

skaičius) 

p-

reikšmė 

Vidutinis 

skirtumas 

Skirtumo intervalas,  

95 proc. 

aukščiausia 

reikšmė 

žemiausia 

reikšmė 

1. Lytis 5,799 0,017 -2,750 379,422 0,006 -0,254 -0,436 -0,072 

2. Išsilavinimas 1,917 0,168 1,671 180 0,096 0,1328 -0,04 0,484 

3. Gyvenamoji 

vieta 

2,313 0,129 -2,506 382 0,013 -0,238 -0,425 -0,051 

4. Masyvo 

vientisumas 

3,044 0,082 -4,253 281,12 0,000 -0,400 -0,589 -0,210 

5. Miško įsigijimo 

būdas 

0,573 0,449 -4,300 138,361 0,000 -0,462 -0,675 -0,250 

6. Miško ribos 2,338 0,127 2,948 68,5 0,004 0,37448 0,121 0,628 

7. Nuosavybės teisė 0,567 0,452 1,355 279,3 0,177 0,131 -0,0594 0,322 

 

Nepriklausomas kintamasis ,,lytis“ laikomas statistiškai reikšmingu (p = 0,017). Tuo 

tarpu visi kiti nepriklausomi kintamieji yra statistiškai nereikšmingi (Leveno testas). Miško 

valdos darnumas priklauso nuo lyties. Analizuojant duomenis nustatyta, kad vyrams 

priklausančios miško valdos yra tvarkomos darniau. Analizuojant T-testo duomenis 

nepriklausomi kintamieji lytis (p = 0,006), gyvenamoji vieta (p = 0,013), masyvo vientisumas  

(p = 0,000), miško įsigijimo būdas (p = 0,000) ir miško ribų žinojimas (p = 0,004) yra 

statistiškai reikšmingi. Vidutinis miško darnumas yra didesnis, jeigu miško valda priklauso 

vyriškos lyties atstovui, gyvenančiam kaime, žinančiam miško ribas, miško valdą įsigijusiam iš 

valstybės ar privataus asmens pagal pirkimo- pardavimo sutartį arba per varžytines, miškas gali 

būti išsidėstęs ir ne viename plote. Išsilavinimas (p = 0,096), nuosavybės teisė (p = 0,177) 

statistiškai reikšmingai nesiskiria.  

Kad būtų įvertinta ranginių kintamųjų įtaką vidutiniam miškų ūkio darnumui, naudota 

dispersinė analizė. Nagrinėjant šį atvejį iš 23 nepriklausomų kintamųjų 13 yra statistiškai 

reikšmingi (žr. 26 lent.).  

Analizuojant duomenis gauta, kad vidutinis miškų ūkio darnumas statistiškai reikšmingai 

skiriasi tarp grupių. Respondentai, kurie nurodė, kad neturi jokių miškininkystės žinių, vidutinis 

miško valdos darnumas buvo mažesnis (2,01 balo) ir statistiškai reikšmingai skyrėsi nuo visų 

grupių. Didžiausias vidutinis miško valdos darnumas (2,69 balo) yra nustatytas respondentų 

grupėje, kur nurodė, kad miškininkystės klausimais konsultuojasi su girininkais, vyr. 

miškininkais urėdijų padaliniuose, artimi asmenys dirba miškininkystės srityje ir pan. Asmenų, 

kurie dalyvauja kursuose, seminaruose ar domisi įvairiose masinėse informavimo priemonėse 
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miškininkystės klausimais (vidutinis miško valdos darnumo balas 2,40), turi aukštąjį 

išsilavinimą ar darbo patirtį miškininkystės srityje (2,59 balo) skirtumai tarp šitų trijų grupių 

statistiškai nereikšmingi.  

 

26 lentelė. Nepriklausomų kintamųjų (ranginių) statistinis reikšmingumas 

Eil. 

Nr. 
Kintamieji p 

1.  Miškininkystės žinios 0,000 

 Miško funkcijų svarbumas:  

2.  Ekonominė  0,000 

3.  Ekologinė 0,421 

4.  Socialinė 0,235 

 Miško savininkų miškininkavimo tikslai:  

5.  Realizuoti save miškininkavimo veikloje 0,034 

6.  Parduoti miško valdą 0,001 

7.  Parduoti miško valdą po kirtimų 0,577 

8.  Gauti pajamų iš medienos pardavimų 0,734 

9.  Apsirūpinti mediena savo reikmėms 0,000 

10.  Pritaikyti mišką gyvenamajai ar rekreacinei aplinkai 0,356 

11.  Investuoti lėšas 0,052 

12.  Saugoti gamtą, bioįvairovę 0,386 

13.  Rinkti savo miške grybus, uogas ir kitas miško gėrybes  0,028 

14.  Medžioti 0,001 

15.  Palikti paveldėtojams 0,000 

16.  Miško valdos perspektyvos 0,000 

17.  Lankymasis valdoje 0,030 

18.  Pajamų iš miško valdos pastovumas 0,000 

19.  Iškirstos medienos naudojimas  0,000 

20.  Veiklų pobūdis miško valdoje  0,000 

21.  Dalyvavimas organizacijose 0,427 

 Požiūris į privačią miško nuosavybę:  

22.  Privatūs miškai yra visos valstybės turtas, todėl valdžia 

turi jais rūpintis, saugoti, kontroliuoti ir t. t. 

0,254 

23.  Privatūs miškai yra privačių asmenų turtas, todėl patys 

savininkai ir turi spręsti, kaip juose miškininkauti 

0,326 

 

Miško valda yra darnesnė, jeigu respondentas nurodė, kad ekonominė miško funkcija yra 

svarbi (miško valdos darnumas 3,44 balo) arba labai svarbi (miško valdos darnumas 2,6 balo). 

Įvertinus šią funkciją – „nesvarbu“, t. y. 1, miško darnumas sumažėja 1,13 balo.  

Iš pateiktų miškininkavimo tikslų šeši yra statistiškai reikšmingi: realizuoti save 

miškininkavimo veikloje (p = 0,034), parduoti miško valdą (p = 0,001), apsirūpinti mediena 

savo reikmėms (p = 0,000), rinkti savo miške grybus, uogas ir kitas miško gėrybes (p = 0,028), 

medžioti (p = 0,001) ir palikti miško valdą paveldėtojams (p = 0,000). Gauti duomenys parodė, 

kad miško valdos darnumas statistiškai reikšmingai skiriasi tarp grupių. Respondentų, kurie 

nurodė, kad išvardinti tikslai yra labai svarbūs ir įvertino 5 balais, miško valdos darnumas buvo 

didesnis (2,92 balo) negu tų, kurie nurodė, kad šių tikslų nesiekia (2,24 balo).  



64 

Miško valdos darnumas yra mažesnis (1,78 balo), jeigu respondentai nurodė, kad lankosi 

1–2 kartus per 3 metus ir rečiau, o kurie lankosi miško valdoje dažniau nei 1–2 kartus per 

mėnesį, jų miško valdos vidutinis darnumas siekia – 2,34 balo.  

Miško valdoje, kurioje jokia veikla nevykdoma, patiriamos tiktai išlaidos, vidutinis 

miško valdos darnumo balas yra 1,78. Jeigu miško valdoje užsiima papildoma, tačiau nuolatine 

veikla, iš kurios gauna papildomas, tačiau retas lėšas bei mediena yra naudojama daugiau savo 

reikmėms negu parduodama, valdos vidutinis darnumo lygis siekia 2,95 balo. Asmenys, kurie 

vykdo miško valdoje pagrindinę veiklą, gauna pagrindines pajamas, paprastai visą medieną 

parduoda, šiose miško ūkio valdose vidutinis miško valdos darnumas yra 2,16 balo. Tarp šių 

grupių skirtumai yra statistiškai reikšmingi.  

Daugialypės regresijos modeliai, apibūdinantys vidutinį valdos darnumą. Veiksniai, 

kurie potencialiai lėmė vidutinį miško darnumą privačiose miško valdose, buvo vertinami 

nagrinėjant daugialypės regresijos modelius. Buvo išbandytos visos nepriklausomų kintamųjų 

kombinacijos. Apie modelių kokybiškumą galima spręsti iš patikslinto determinacijos 

koeficiento AdjR2. Modeliai buvo sudaryti taikant 4 ir 5 nepriklausomus kintamuosius. Abiem 

atvejais buvo tikrinami modeliai, kurie atitiktų minimalius reikalavimus (žr. 27 lent.). 

 

27 lentelė. Modeliai, kurie atitiko visus paieškos kriterijus, procentinė dalis 

Rodikliai Reikšmė 

Išbandytų 

modelių skaičius, 

vnt. 

Modeliai, kurie atitinka 

taikomus minimalius 

reikalavimus, vnt. 

Modeliai, kurie atitinka 

taikomus minimalius 

reikalavimus, proc. 

AdjR2 > 0,50 80730 27662 34,26 

p reikšmė  < 0,05 80730 1568 1,94 

VIF < 7,50 80730 78430 97,15 

JB  > 0,10 80730 17244 21,36 

K (BP) > 0,10 19 19 100,00 

 

  Kadangi buvo išbandytos visos nepriklausomų kintamųjų kombinacijos, apie jų įtaką 

vidutiniam miško valdos darnumui galime spręsti pagal tai, kiek kartų vienas ar kitas veiksnys 

buvo panaudojamas modeliuose, kurie tenkino išsikeltas tinkamumo sąlygas. Taip pat apie 

veiksnio ypatybes galima spręsti ir pagal jo ženklą (+ ar -) regresijos modeliuose. Jei tas pats 

veiksnys dalyvauja regresijos modeliuose panašiai su + ir – ženklais, į tokį veiksnį turi būti 

kreipiamas ypatingas dėmesys ir jis yra potencialiai svarbus modeliuojant vidutinį miško 

darnumą bei jo tendencijas. Dažniausiai modeliuose dalyvavę veiksniai yra susiję labiausiai su 

vidutiniu miško darnumu privačiose valdose (žr. 28 lent.).  

 

 

 



65 

28 lentelė. Kartai, kai veiksnys naudotas daugialypės regresijos modeliuose, proc.  

Eil. 

Nr. 
Kintamieji 

Reikšmingumas, 

proc. 

Neigiamas, 

proc. 

Teigiamas, 

proc. 

1.  Miško funkcijų svarbumas: EKONOMINĖ    100,00 0,00 100,00 

2.  Veiklų pobūdis miško valdoje 96,66     0,00    100,00 

3.  Brandūs medynai 85,36    19,86    80,14 

4.  Galimos pajamos iš hektaro 84,62    13,48    86,52 

5.  Iškirstos medienos naudojimas 81,76    99,83     0,17 

6.  Masyvo vientisumas 78,31     0,09    99,91 

7.  Miško ribos 71,90    100,00     0,00 

8.  Miško valdos perspektyvos 65,79     1,97    98,03 

9.  Veiklos įvairovė miško valdoje  64,70    16,37    83,63 

10.  Gyvenamoji vieta 58,31     0,00    100,00 

11.  Atstumas 54,49    95,51     4,49 

12.  Pajamų iš miško valdos pastovumas 47,59    35,40    64,60 

13.  Dydis 47,12    25,69    74,31 

14.  Ūkiniai miškai 43,30    98,58     1,42 

15.  Miško įsigijimo būdas 41,25    13,79    86,21 

16.  Miško savininkų miškininkavimo tikslai: rinkti 

savo miške grybus, uogas ir kitas miško gėrybes 

41,24    27,85    72,15 

17.  Miško savininkų miškininkavimo tikslai: 

apsirūpinti mediena savo reikmėms 

40,94     4,97    95,03 

18.  Miškininkystės žinios 34,21    14,23    85,77 

19.  Lytis 16,27     0,14    99,86 

20.  Miško savininkų miškininkavimo tikslai: 

medžioti  

10,03     0,42    99,58 

21.  Lankymasis valdoje 4,33    91,93     8,07 

22.  Miško savininkų miškininkavimo tikslai: parduoti 

miško valdą 

2,42    51,00    49,00 

23.  Miško savininkų miškininkavimo tikslai: palikti 

paveldėtojams 

2,05    42,85    57,15 

24.  Miško savininkų miškininkavimo tikslai: 

realizuoti save miškininkavimo veikloje 

0,02    

 

32,77    67,23 

 

Daugialypės regresijos modelyje 100 proc. visuose modeliuose dalyvavo kintamasis 

„Miško funkcijų svarbumas: EKONOMINĖ“ su teigiamu ženklu, kas lemia darnesnį miškų ūkio 

valdymą. Kintamasis „Miško savininkų miškininkavimo tikslai: realizuoti save miškininkavimo 

veikloje“ nėra reikšmingi modeliuojant vidutinį miško darnumą.  

Geriausi daugialypės regresijos modeliai iliustruoti 29 lentelėje (kur tenkinamos visos 

modeliavimo sąlygos ir determinacijos koeficientas yra didžiausias). Per visą modeliavimą 

geriausi modeliai sukurti vidutinio miško darnumo kaitos tendencijoms aprašyti – 

determinacijos koeficientas R2 buvo nuo 0,50 iki 0,52, nurodantis, kad apie 50 proc. kaita 

dispersijos paaiškinama šiais veiksniais. Vidutinį miško darnumą labiausiai sąlygojo šie 

veiksniai: veiklų pobūdis miško valdoje, brandžių ir perbrendusių medynų dalis, kiek yra ūkinių 

miškų (procentais) ir dalyvavo visuose modeliuose, taikant ir 4, ir 5 nepriklausomus 

kintamuosius.  
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29 lentelė. Daugialypės regresijos modeliai  
 

Priklausomas kintamasis vidutinis valdos darnumas  

Kai taikomi 4 nepriklausomi kintamieji 

Nr.  AdjR2 AICc JB K(BP) VIF SA Modelis 

1 modelis 0,512 

 

751,872 0,552 0,014 1,263 0,456 +BRANDUS*** -ŪKINIAI***  

- PANAUD.*** + MUVEIKLA 

2 modelis 0,502 

 

759,511 0,535 0,000 1,088 0,316 +BRANDUS*** -ŪKINIAI***  

+MUVEIKLA*** -RIBOS*** 

3 modelis 0,501 760,835 0,697 0,000 1,088 0,243 -ATSTUMAS*** +BRANDUS***  

-ŪKINIAI*** +MUVEIKLA*** 

Kai taikomi 5 nepriklausomi kintamieji 

4 modelis 0,517 

 

749,024 0,651 0,010 1,488 0,519 +BRANDUS*** -ŪKINIAI***  

-PANAUD.*** +MUVEIKLA*** 

+MASYVAS** 

5 modelis 0,516 

 

749,739 0,575 0,016 1,287 0,408 +BRANDUS*** - ŪKINIAI***  

-PANAUD.*** +MUVEIKLA***  

-RIBOS** 

6 modelis 0,507 

 

756,822 0,723 0,000 1,089 0,234 -ATSTUMAS** +BRANDUS***  

-ŪKINIAI*** +MUVEIKLA***  

-RIBOS*** 

7 modelis 0,505 

 

758,186 0,650 0,001 1,517 0,392 -DYDIS** +BRANDUS***  

-ŪKINIAI*** +MUVEIKLA***  

-RIBOS*** 

8 modelis 0,505 

 

758,716 0,786 0,000 1,218 0,279 -ATSTUMAS*** +BRANDUS***  

-ŪKINIAI*** +MUVEIKLA***  

+MASYVAS** 

9 modelis 0,504 

 

759,579 0,685 0,000 1,569 0,482 -DYDIS*** +BRANDUS*** 

 -ŪKINIAI*** +MUVEIKLA*** 

+MASYVAS** 

10 modelis  0,503 759,991 0,652 0,001 1,512 0,253 -DYDIS** +BRANDUS***  

- ŪKINIAI*** +ATEITIS**  

+MUVEIKLA*** 
 

Pastabos: modelio kintamojo rodiklio reikšmingumo lygmuo ((*) p = 0,10; (**) p = 0,05; (***) p =  0,01); modelio 

kintamojo rodiklio įtaka vidutiniam miško darnumui (+) – tiesinė, (-) – priešinė.  

Paaiškinimai: kiekviename suvestinės skyriuje taip pat pateikiamos kiekvieno išvardyto modelio diagnostinės 

vertės: pataisyti „Akaike“ informacijos kriterijai – AICc, „Jarque-Bera“ vertė – JB, „Koenker“ studentizuotas 

Breuscho-Pagano p-reikšmė – K (BP), didžiausias dispersijos infliacijos koeficientas –VIF ir liekamojo erdvinės 

autokoreliacijos (visuotinės Morano I p vertės) – SA matas. 

Reikšmių paaiškinimai: MUVEIKLA – veiklų pobūdis miško valdoje; PANAUD. – iškirstos medienos 

naudojimas; DYDIS – valdos dydis; ATSTUMAS – atstumas nuo nuolatinės gyvenamosios vietos iki valdos; 

BRANDUS – brandžių ir perbrendusių medynų dalis; ŪKINIAI – ūkiniai miškai, proc.; MASYVAS – masyvo 

vientisumas; RIBOS – miško ribos; ATEITIS – miško valdos perspektyvos. 

 

     Nagrinėjant modelius, kur vidutinis valdos darnumas (VVD) – priklausomas kintamasis, o 

kiti kintamieji (veiklų pobūdis miško valdoje, brandžių ir perbrendusių medynų dalis; ūkiniai 

miškai, proc., iškirstos medienos naudojimas, miško ribos) aiškinamieji kintamieji, sudaryti 

3 modeliai (žr. 27 lent.). Pirmasis daugialypės regresijos modelis (R2 = 0,517): 

 

𝑉𝑉𝐷 = 1,377 + 0,013𝑥1 − 0,005𝑥2 − 0,078𝑥3 + 0,536𝑥4. (15) 

 

Šis modelis (formulė 15) yra statistiškai reikšmingas, nes apskaičiuotosios F = 101,69 

statistikos p-reikšmė lygi 0,000 < 0,05. Be to, visi nepriklausomi kintamieji taip pat yra 
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statistiškai reikšmingi, nes fiksuotų parametrų įverčių p-reikšmės (žr. 30 lent.) mažesnės už 

0,05. 

30 lentelė. Regresijos modelių parametrų įverčiai (1 modelis, 15 formulė) 

Modelis 
Parametrų įverčiai 

αi 
Standartinė paklaida Statistika t p-reikšmė 

Konstanta  1,377472 0,137942 9,985905 0,00* 

BRANDUS (x1) 0,012857 0,000950 13,532419 0,00* 

ŪKINIAI (x2) -0,004677 0,000829 -5,640941 0,00* 

PANAUD. (x3) -0,077500 0,020198 -3,837050 0,00* 

MUVEIKLA (x4) 0,536074 0,046856 11,440916 0,00* 

Reikšmingumo lygmuo (*)  p = 0,10; (**) p = 0,05; (***)  

  

 Antrasis daugialypės regresijos modelis (R2 yra 0,508): 

 

𝑉𝑉𝐷 = 262 + 0,013𝑥1 − 0,004𝑥2 + 0,59𝑥3 − 0,264𝑥4.  (16) 

 

Šis modelis (formulė 16) yra statistiškai reikšmingas, nes apskaičiuotosios F = 97,83 

statistikos p-reikšmė lygi 0,000 < 0,05. Visi nepriklausomi kintamieji taip pat yra statistiškai 

reikšmingi, nes fiksuotų parametrų įverčių p-reikšmės (žr. 31 lent.) mažesnės už 0,05. 

 

31 lentelė. Regresijos modelių parametrų įverčiai (2 modelis, 16 formulė) 

Modelis 
Parametrų įverčiai 

αi 
Standartinė paklaida Statistika t p-reikšmė 

Konstanta  262 0,158115 8,425885 0,00* 

BRANDUS (x1) 0,013166 0,000965 13,641118 0,00* 

ŪKINIAI (x2) -0,004475 0,000837 -5,343495 0,00* 

MUVEIKLA (x3) 0,593345 0,043325 13,695179 0,00* 

RIBOS (x4) -0,264257 0,100107 -2,639743 0,008* 

Reikšmingumo lygmuo (*)  p = 0,10; (**) p = 0,05; (***)  

   

 Trečias daugialypės regresijos modelis (R2 = 0,506): 

 

𝑉𝑉𝐷 = 1,065 − 0,002𝑥1 + 0,013𝑥2 − 0,004𝑥3 + 0,608𝑥4. (17) 

 

Šis modelis (formulė 17) yra statistiškai reikšmingas, nes apskaičiuotosios F = 97,16 

statistikos p-reikšmė lygi 0,000 < 0,05. Visi nepriklausomi kintamieji taip pat yra statistiškai 

reikšmingi, nes fiksuotų parametrų įverčių p-reikšmės (žr. 32 lent.) mažesnės už 0,05. 
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32 lentelė. Regresijos modelių parametrų įverčiai (3 modelis, 17 formulė) 

Modelis 
Parametrų įverčiai 

αi 
Standartinė paklaida Statistika t p-reikšmė 

Konstanta  1,064786 0,102901 10,347623 0,00* 

ATSTUMAS (x1) -0,001920 0,000808 -2,374898 0,018* 

BRANDUS (x2) 0,012960 0,000962 13,476890 0,00* 

ŪKINIAI (x3) -0,004490 0,000839 -5,352986 0,00* 

MUVEIKLA (x4) 0,608237 0,042727 14,235522 0,00* 

Reikšmingumo lygmuo (*)  p = 0,10; (**) p = 0,05; (***)  

   

 Nagrinėjant modelius, kur taikomi 5 nepriklausomi kintamieji sudaryti 7 modeliai (žr. 

28 lent.). Ketvirtasis daugialypės regresijos modelis (R2 yra 0,518): 

  

𝑉𝑉𝐷 = 1,228 + 0,013𝑥1 − 0,005𝑥2 − 0,081𝑥3 + 0,493𝑥4 + 0,166𝑥5. (18) 

 

 Šis modelis (formulė 18) yra statistiškai reikšmingas, nes apskaičiuotosios F = 83,16 

statistikos p-reikšmė lygi 0,000 < 0,05. Visi nepriklausomi kintamieji taip pat yra statistiškai 

reikšmingi, nes fiksuotų parametrų įverčių p-reikšmės (žr. 33 lent.) mažesnės už 0,05.  

 

33 lentelė. Regresijos modelių parametrų įverčiai (4 modelis, 18 formulė) 

Modelis 
Parametrų įverčiai 

αi 
Standartinė paklaida Statistika t p-reikšmė 

Konstanta  1,227667 0,153090 8,019269 0,00* 

BRANDUS (x1) 0,013118 0,000953 13,770245 0,00* 

ŪKINIAI (x2) -0,004531 0,000828 -5,474750 0,00* 

PANAUD. (x3) -0,081262 0,020167 -4,029359 0,00* 

MUVEIKLA (x4) 0,492538 0,050615 9,731108 0,00* 

MASYVAS (x5) 0,166408 0,075350 2,208469 0,03* 

Reikšmingumo lygmuo (*)  p = 0,10; (**) p = 0,05; (***) 

 

  Penktasis daugialypės regresijos modelis (R2 yra 0,523): 

   

𝑉𝑉𝐷 = 1,593 + 0,013𝑥1 − 0,005𝑥2 − 0,070𝑥3 + 0,527𝑥4 − 0,205𝑥5.      (19) 

  

 Šis modelis (formulė 19) yra statistiškai reikšmingas, nes apskaičiuotosios F = 82,87 

statistikos p-reikšmė lygi 0, 000 < 0,05. Visi nepriklausomi kintamieji taip pat yra statistiškai 

reikšmingi, nes fiksuotų parametrų įverčių p-reikšmės (žr. 34 lent.) mažesnės už 0,05.  
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34 lentelė. Regresijos modelių parametrų įverčiai (5 modelis, 19 formulė) 

Modelis 
Parametrų įverčiai 

αi 
Standartinė paklaida Statistika t p-reikšmė 

Konstanta  1,593381 0,173384 9,189890 0,00* 

BRANDUS (x1) 0,013072 0,000952 13,731124 0,00* 

ŪKINIAI (x2) -0,004604 0,000827 -5,570522 0,00* 

PANAUD. (x3) -0,070283 0,020423 -3,441449 0,00* 

MUVEIKLA (x4) 0,526919 0,046877 11,240561 0,00* 

RIBOS (x5) -0,204536 0,100219 -2,040899 0,04* 

Reikšmingumo lygmuo (*)  p = 0,10; (**) p = 0,05; (***) 

    

 Šeštasis daugialypės regresijos modelis (R2 yra 0,523): 

  

𝑉𝑉𝐷 = 1,36 − 0,001𝑥1 + 0,013𝑥2 − 0,004𝑥3 + 0,589𝑥4 − 0,226𝑥5. (20) 

 

Šis modelis (formulė 20) yra statistiškai reikšmingas, nes apskaičiuotosios F = 79,97 

statistikos p-reikšmė lygi 0,000 < 0,05. Visi nepriklausomi kintamieji taip pat yra statistiškai 

reikšmingi, nes fiksuotų parametrų įverčių p-reikšmės (žr. 35 lent.) mažesnės už 0,05. 

 

35 lentelė. Regresijos modelių parametrų įverčiai (6 modelis, 20 formulė) 

Modelis 
Parametrų įverčiai 

αi 
Standartinė paklaida Statistika t p-reikšmė 

Konstanta  1,360484 0,157881 8,617157 0,00* 

ATSTUMAS (x1) -0,001751 0,000806 -2,172201 0,03* 

BRANDUS (x2) 0,013208 0,000961 13,749354 0,00* 

ŪKINIAI (x3) -0,004421 0,000834 -5,303269 0,00* 

MUVEIKLA (x4) 0,589013 0,043160 13,647125 0,00* 

RIBOS (x5)  -0,245724 0,099984 -2,457626 0,01* 

Reikšmingumo lygmuo (*)  p = 0,10; (**) p = 0,05; (***) 

  

        Septintasis daugialypės regresijos modelis (R2 yra 0,512): 

  

𝑉𝑉𝐷 = 1,244 − 0,001𝑥1 + 0,013𝑥2 − 0,004𝑥3 + 0,646𝑥4 − 0,249𝑥5. (21) 

 

 Šis modelis (formulė 21) yra statistiškai reikšmingas, nes apskaičiuotosios F = 79,42 

statistikos p-reikšmė lygi 0,000 < 0,05. Visi nepriklausomi kintamieji (išskyrus kintamąjį – 

dydis) taip pat yra statistiškai reikšmingi, nes fiksuotų parametrų įverčių p-reikšmės (žr. 36 

lent.) mažesnės už 0,05. Kintamasis yra statistiškai nereikšmingas, nes p-reikšmė didesnė nei 

0,05. 
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36 lentelė. Regresijos modelių parametrų įverčiai (7 modelis, 21 formulė) 

Modelis 
Parametrų įverčiai 

αi 
Standartinė paklaida Statistika t p-reikšmė 

Konstanta  1,244065 0,164802 7.548847 0.00* 

DYDIS (x1) -0,001309 0,000714 -1,833459 0,065 

BRANDUS (x2) 0,013000 0,000966 13,452979 0,00* 

ŪKINIAI (x3) -0,004434 0,000835 -5,309882 0,00* 

MUVEIKLA (x4) 0,645505 0,051718 12,481175 0,00* 

RIBOS (x5)  -0,249013 0,100142 -2,486589 0,01* 

Reikšmingumo lygmuo (*)  p = 0,10; (**) p = 0,05; (***) 

  

 Aštuntas daugialypės regresijos modelis (R2 yra 0,512): 

  

𝑉𝑉𝐷 = 0,912 − 0,002𝑥1 + 0,013𝑥2 − 0,004𝑥3 + 0,570𝑥4 + 0,155𝑥5. (22) 

 

 Šis modelis (formulė 22) yra statistiškai reikšmingas, nes apskaičiuotosios F = 79,21 

statistikos p-reikšmė lygi 0,000 < 0,05. Visi nepriklausomi kintamieji taip pat yra statistiškai 

reikšmingi, nes fiksuotų parametrų įverčių p-reikšmės (žr. 37 lent.) mažesnės už 0,05. 

 

37 lentelė. Regresijos modelių parametrų įverčiai (8 modelis, 22 formulė) 

Modelis 
Parametrų įverčiai 

αi 
Standartinė paklaida Statistika t p-reikšmė 

Konstanta  0,911856 0,127030 7,178288 0,00* 

ATSTUMAS (x1) -0,002044 0,000807 -2,531751 0,01* 

BRANDUS (x2) 0,013209 0,000965 13,681831 0,00* 

ŪKINIAI (x3) -0,004343 0,000838 -5,180871 0,00* 

MUVEIKLA (x4) 0,570741 0,046360 12,311006 0,00* 

MASYVAS (x5)  0,155342 0,076252 2,037232 0,04* 

Reikšmingumo lygmuo (*)  p = 0,10; (**) p = 0,05; (***) 

  

 Devintas daugialypės regresijos modelis (R2 yra 0,511): 

  

𝑉𝑉𝐷 = 0,749 − 0,001𝑥1 + 0,013𝑥2 − 0,004𝑥3 + 0,640𝑥4 + 0,169𝑥5. (23) 

  

 Šis modelis (formulė 23) yra statistiškai reikšmingas, nes apskaičiuotosios F = 79,21 

statistikos p-reikšmė lygi 0,000 < 0,05. Visi nepriklausomi kintamieji taip pat yra statistiškai 

reikšmingi, nes fiksuotų parametrų įverčių p-reikšmės (žr. 38 lent.) mažesnės už 0,05.  
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38 lentelė. Regresijos modelių parametrų įverčiai (9 modelis, 23 formulė) 

Modelis 
Parametrų įverčiai 

αi 
Standartinė paklaida Statistika t p-reikšmė 

Konstanta  0,748773 0,135591 5,522286 0,00* 

DYDIS (x1) -0,001699 0,000721 -2,355283 0,02* 

BRANDUS (x2) 0,012964 0,000968 13,393919 0,00* 

ŪKINIAI (x3) -0,004342 0,000839 -5,172250 0,00* 

MUVEIKLA (x4) 0,640473 0,052676 12,158751 0,00* 

MASYVAS (x5)  0,168637 0,077034 2,189131 0,03* 

Reikšmingumo lygmuo (*)  p = 0,10; (**) p = 0,05; (***) 

  

 Dešimtas daugialypės regresijos modelis (R2 yra 0,510): 

  

𝑉𝑉𝐷 = 0,681 − 0,001𝑥1 + 0,013𝑥2 − 0,005𝑥3 + 0,100𝑥4 + 0,65𝑥5. (24) 

  

 Šis modelis (formulė 24) yra statistiškai reikšmingas, nes apskaičiuotosios F = 78,69 

statistikos p-reikšmė lygi 0,000 < 0,05. Visi nepriklausomi kintamieji taip pat yra statistiškai 

reikšmingi, nes fiksuotų parametrų įverčių p-reikšmės (žr. 39 lent.) mažesnės už 0,05. 

 

39 lentelė. Regresijos modelių parametrų įverčiai (10 modelis, 24 formulė) 

Modelis 
Parametrų įverčiai 

αi 
Standartinė paklaida Statistika t p-reikšmė 

Konstanta  0,680754 0,160571 4,239578 0,00* 

DYDIS (x1) -0,001431 0,000713 -2,006253 0,045* 

BRANDUS (x2) 0,012685 0,000962 13,179638 0,00* 

ŪKINIAI (x3) -0,004510 0,000837 -5,391295 0,00* 

ATEITIS (x4) 0,100356 0,047943 2,093230 0,036* 

MUVEIKLA (x5)  0,650452 0,051754 12,568205 0,00* 

Reikšmingumo lygmuo (*)  p = 0,10; (**) p = 0,05; (***) 

  

3.4. Rezultatų aptarimas 

 

Patikimumas. Yra sukurta įvairių miškų ūkio darnumo įvertinimo metodų. Šiuo metu 

žinoma 11 tarpvalstybinių ir tarptautinių miškų ūkio darnumo įvertinimo procesų, taikančių 

miškų ūkio darnumo įvertinimo kriterijus ir rodiklius (Linser et al., 2018). Labiausiai išplėtotas 

ir taikomas yra daugiarodiklis miškų ūkio darnumo analizės metodas. Jo esmę sudaro: 

1) kriterijų ir rodiklių rinkinio sudarymas; 2) kriterijų ir rodiklių svarbumo įvertinimas; 

3) įvertinimo procedūros (Mendoza et al., 2002). Sukurto Lietuvos privačių miškų ūkio 
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metodikos patikimumas gali būti grindžiamas tuo, kad metodika paremta mokslinėje literatūroje 

ir praktikoje žinomais miškų ūkio darnumo vertinimo metodais. Miškų ūkio darnumo rodiklio 

svarbumo įvertinimo rezultatų validumą apibūdina ekspertų vertinimai, kiek kiekvienas rodiklis 

atitinka vertinamos srities specifiką. Klausimyno skalės vidiniam nuoseklumui įvertinti 

dažniausiai yra naudojamas Cronbacho alfa (Cronbach’s alpha) koeficientas, kuris remiasi 

atskirų klausimų, sudarančių klausimyną, koreliacija ir įvertina, ar visi skalės klausimai 

pakankamai atspindi tiriamąjį dydį bei įgalina patikslinti reikiamų klausimų skaičių skalėje. 

Cronbacho alfa buvo 0,854 ir viršija pageidaujamą moksliniuose tyrimuose šio koeficiento 

reikšmę – 0,70 (Pakalniškienė, 2012).  

Sudarytų daugialypės regresijos modelių determinacijos koeficientas AdjR2 kito nuo 0,5 

iki 0,52. Visi modeliai ir nepriklausomi kintamieji, išskyrus kintamąjį ,,DYDIS“, yra statistiškai 

reikšmingi. Šis kintamasis septintame modelyje yra statistiškai nereikšmingas, nes p > 0,05. 

Santykis su kitų tyrėjų rezultatais. Miškų ūkio darnumas vertinamas analizuojant atskirų 

šalių ar regionų miškų ūkio būklę, plėtrą bei jos tendencijas, vertinant įvairius miškų ūkio 

scenarijus, strategiškai planuojant miškų ūkį.  

Europiniai miškų ūkio darnumo įvertinimo kriterijai ir rodikliai buvo taikyti analizuojant 

Europos miškų ūkio būklę (tarp jų ir Lietuvos) 2003 m. (Forest Europe, 2003), 2007 m. (Forest 

Europe, 2007), 2011 m. (Forest Europe, 2011), 2015 m. (Forest Europe, 2015) ir 2020 m. 

(Forest Europe, 2020). Detaliausiai miškų ūkis buvo vertintas 2011 m., kai kiekvienas rodiklis 

buvo vertintas 5-balėje skalėje. Nors Europos miškų ūkio darnumo pranešime (Forest Europe, 

2011) nepateikta šalių darnumo bendrų įvertinimų, apskaičiavus visų rodiklių įvertinimų 

vidurkį, nustatytas Lietuvos miškų ūkio darnumo lygis – 3,31 balo penkiabalėje skalėje (Mizaras 

ir kt., 2015).  

Austrijoje miškų ūkio darnumo įvertinimai susieti su miškų ūkio strateginiu planavimu. 

Dabartiniame miškų ūkio darnumo kriterijų ir indikatorių variante yra 65 indikatoriai 

(Walddialog, 2017). Dauguma iš jų sutampa su Europos kriterijais ir rodikliais. Papildomai 

pateikti rodikliai: nelegali miško ruoša, sertifikuoti miškų plotai, Natūra 2000 teritorijos, 

kontraktinė gamtos apsauga, subsidijos apsauginiams miškams, asocijuotų miško savininkų 

valdų plotas, inovacijos miškų sektoriuje. Papildomas kriterijus – Austrijos tarptautinė 

atsakomybė už darnų miškų ūkį. Austrijos miškų ūkio darnumo vertinimo sistemoje randame 

naujų svarbių miškų ūkio darnumo vertinimo principų. Pirma, miškų ūkio darnumo kriterijai ir 

indikatoriai susiejami su nacionalinėje miškų ūkio programoje nustatytais strateginiais miškų 

ūkio tikslais ir uždaviniais. Antra, sudaryti du miškų ūkio darnumo rodiklių variantai: išplėstinis 

ir konsoliduotas, apimantis 21 rodiklį: miško plotas, medynų tūris, miško anglis, miškų 

pažeidimai, medžių rūšių įvairovė, negyva mediena, saugomi miškai, apsauginiai miškai, indėlis 
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į BVP, miškų sektoriaus darbo jėga, prekyba mediena, medienos sunaudojimas, medienos 

energija, kultūrinės ir dvasinės vertybės, miško svarba ir efektai sveikatai, Austrijos tarptautinė 

atsakomybė už darnų miškų ūkį. 

Lietuvos privačių miškų ūkio darnumas šiame tyrime įvertintas nuosekliai laikantis visų 

įvertinimo etapų (kriterijai ir rodikliai, jų svarbumas, kriterijų ir bendras įvertinimas). 

Europinėje miškų ūkio darnumo įvertinimo sistemoje (Forest Europe, 2011, 2015). Europos 

šalių, tarp jų ir Lietuvos, miškų ūkio darnumas apibūdinamas tik pateikiant kiekvieno rodiklio 

reikšmes, be jų svarbumo ir bendro kriterijų ar šalies įvertinimų. Atliktas Lietuvos smulkių 

privačių valdų miškų ūkio darnumo įvertinimo tyrimai plėtoja šiuos tokio pobūdžio tyrimus 

vertindamas smulkias miško valdas (385 valdos). 

Visi daugiarodiklio metodo etapai (kriterijų ir rodiklių apibūdinimas, jų santykinio 

svarbumo įvertinimas, darnumo lygio išreiškimas balais ir bendro darnumo lygio skaičiavimas) 

buvo nuosekliai taikomas vertinant miškų ūkio darnumą notofagų (netikras bukas) miškuose, 

Tiera del Fuego (Argentina) (Carabeli et al., 2007) ir Halliburton miške Kanados Ontario 

provincijoje (Mrocek et al., 2006).  

Miškų ūkio darnumui vertinti notofagų (apie 700 tūkst. ha) privačiuose miškuose buvo 

taikyti adaptuoti Argentinos sąlygomis kriterijų ir rodiklių sąrašai, rekomenduoti Monrealio ir 

Tarptautinio miškų ūkio tyrimų centro (CIFOR) miškų ūkio darnumo įvertinimo procesų. Miškų 

ūkio darnumas vertinamuose miškuose nustatytas 2,51 balo penkiabalėje skalėje. Vertinant 

miškų ūkio darnumą Halliburton miške (20,3 tūkst. ha) buvo taikyta CIFOR miškų ūkio 

darnumo įvertinimo metodas. Nustatyta aukštas darnumo lygis – 89,9 proc.  

Dopalan (Iranas) bendruomeninių miškų (2,6 tūkst. ha) ūkio darnumui įvertinti buvo 

taikyti 8 kriterijai su 40 rodiklių (Jafari, 2011). Taikant ekspertų vertinimo metodus nustatyta, 

kad svarbiausi kriterijai siekiant darnaus miškų ūkio yra miškų apsauga ir natūralių ir 

antropogeninių veiksnių (svarbumas 14,6 proc.) ir nustatymas teisinių ir institucinių reikalavimų 

(14,28 proc.) bei socioekonominių miškų funkcijos (13,96 proc.). Modeliuota įvairių miškų 

tvarkymo scenarijų įtaka miškų ūkio darnumui.  

T. Sukwika ir kt., vertindami privačių miškų darnumą Indonezijoje, Bogoro miške 

(16,9 tūkst. ha), išskyrė penkias veiksnių grupes: ekologiniai, ekonominiai, socio-kultūriniai, 

teisiniai ir instituciniai su 18 rodiklių (Sukwika et al., 2016). Autoriai, taikydami atskirus 

rodiklių ekspertinius vertinimus, nustatė, kad bendras miškų ūkio darnumas Bogoro miške 

vertinamas yra 48,5 proc.  

Irane taip pat buvo tirti veiksniai, darantys įtaką miškų ūkio darnumui (Dehyouri, 2012, 

Hosseini, 2011). Apklausti 105 respondentai, kurie rangovo veiksnius, galinčius pagerinti miškų 

ūkio darnumą (priklausomi kintamieji), ir veiksnius, darančius jiems įtaką. Nustatyta, kad su 
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miškų ūkio darnumo veiksniais geriausiai koreliuoja miškų valdytojų materialinio skatinimo, 

darnaus miškų ūkio rodiklių suvokimo, mokymo kursų vykdymo, miškų tvarkymo patirties 

veiksniai.  

Vertinant Etiopijos Tigray provincijos miškų ūkio darnumą (apie 160 tūkst. ha) nustatyta: 

1) daugiarodiklės analizės technika, adaptavus ją vietos sąlygoms, yra efektyvi priemonė 

analizuojant miškų ūkio problemas; 2) dabartinis miškų tvarkymo režimas vertinamoje 

provincijoje yra tolimas nuo darnaus, miškų ūkio 37-ių rodiklių įvertinimas 9 balų skalėje yra 

nuo 1,46 iki 5,85; 3) svarbi priemonė suteikimas žmonėms aplinkosaugos žinių ir didinimas jų 

suvokimo apie ekologines aplinkos degradavimo pasekmes (Balana et al., 2010). 

Paminėti miškų ūkio darnumo vertinimai buvo panaudoti sprendžiant šio tyrimo 

metodinius uždavinius. Lyginant jų ir disertacijos rezultatus pastebimos vienodos miškų ūkio 

darnumo didinimo galimybių tendencijos. 

Tyrimo išvadų pagrįstumas. Tyrimo išvados yra grindžiamos šiuolaikinės miškų ūkio 

darnumo metodologijos taikymu, faktinės Lietuvos privačių miškų ūkio situacijos analize, 

duomenų statistinės analizės metodais.  

Išvada dėl Lietuvos privačių miškų ūkio darnumo kriterijų svarbumo prioretizuojant 

ekonominį kriterijų (ekonominis 34,1 proc., ekologinis 25,6, socialinis 20,1 ir ateities 20,2 proc. 

iš 100 proc.) iš esmės atitinka anksčiau atliktų Lietuvos miškų ūkio paslaugų įvertinimo 

sociologinės apklausos (1003 respondentai) rezultatus (Mizaras ir kt., 2015), kai ekonominių 

paslaugų svarbumas buvo įvertintas 39,0 proc. iš 100 proc. Švedijos miškų ūkio svarbumo 

kriterijų įvertinimuose dažniausias prioritetas teikiamas taip pat ekonominiam kriterijui (Lindahl 

et al., 2017, Eggers et al., 2019). Tokie įvertinimai galėtų pasitarnauti diskusijose tarp tradicinio 

ir ekologizuoto miškininkavimo šalininkų.  

Išvada dėl įvertinimo rodiklių skaičiaus mažos įtakos (rodiklių skaičiui kriterijuje kintant 

nuo 1 iki 9, įvertinimas kinta nuo 3,03 iki 3,46 balo) koreliuoja su siūlymais taikyti miškų ūkio 

darnumo įvertinimo sistemas ir su mažu (6–8) rodiklių skaičiumi (Linser, 2019). Tačiau tokių 

siūlymų kiekybinių įvertinimų nebuvo atlikta.  

Problemos ir šio tyrimo ribotumai. Vertinant Lietuvos privačių miškų ūkio darnumą 

susidurta su daugeliu problemų. Lietuvos nacionalinėje miškų strategijoje nėra suformuluotų 

privačių miškų ūkio strateginių tikslų ir juos apibūdinančių rodiklių taip, kad jie galėtų 

pasitarnauti sudarant miškų ūkio darnumo vertinimo kriterijų ir rodiklių sąrašą. Lietuvoje nėra 

privačių miškų savininkų tikslų ir problemų sistemingo monitoringo, rodančio jų požiūrį į miškų 

ūkio darnumą, jo ekonomines, ekologines ir socialines funkcijas bei į atskirus miškų ūkio 

darnumo rodiklius. Didelė privačių miškų ūkio darnumo įvertinimo problema yra duomenų 

trūkumas. Jei Lietuvos miškų ūkio statistikoje gausu duomenų apie bendrus medienos išteklius 
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ir naudojimą, tai apie privačių miškų ūkio finansinius, ekologinius ir socialinius rodiklius 

duomenų trūksta. Tenka remtis įvairiomis prielaidomis ir taikyti netiesioginius įvertinimus. 

Todėl atliktas Lietuvos privačių miškų ūkio darnumo nustatymo tyrimas yra kaip įvertinimo 

modelio iliustravimas. Ateityje reikėtų papildomų tyrimų ir veiklų tiek pagrindžiant tikslinius 

rodiklius, tiek tobulinant privačių miškų ūkio statistiką. Miškų ūkio darnumo įvertinimas yra 

labai svarbus įgyvendinant miškų ūkio ir bioekonomikos tikslus, o šis darbas suteikia metodinį 

pagrindą tokiam įvertinimui. Trūkstant privačių miškų ūkio monitoringo sistemos, lengva 

priimti neobjektyvius sprendimus.  

  



76 

IŠVADOS 

1. Sukurta Lietuvos smulkių privačių valdų miškų ūkio darnumo įvertinimo metodika yra 

taikytina įvertinant smulkių privačių valdų miškų ūkio darnumą ir joje gali būti taikomas 

skirtingas rodiklių skaičius ir imituojami įvairūs darnumą lemiantys veiksniai.  

2. Miškų ūkio darnumo rodikliai – medienos naudojimo metinės pajamos, metinis darbo 

dienų skaičius miškuose, metinis miško lankytojų skaičius, atkuriamų miškų dalis, 

išugdytų jaunuolynų ploto dalis ekspertų buvo įvertinti kaip turintys aukščiausią 

svarbumą. Mažiausi svarbumo įvertinimai buvo skirti rodikliams: nemedieninių produktų 

vertė, anglies sankaupos, sertifikuotų miškų dalis, rekreacinių objektų skaičius, asocijuotų 

miškų savininkų dalis, konsultuotų per metus miško savininkų dalis.  

3. Lietuvos smulkių privačių valdų miškų ūkio darnumas yra 3,18 balo arba 63,6 proc. 

galimo darnumo, kai taikoma 6 rodikliai ir darnumas vertinamas pagal Lietuvos miškų 

ūkio statistikos duomenis.  

4. Taikant naujai sukurtą metodiką ir įvertinus 385 Lietuvos smulkių privačių miškų ūkio 

valdas, nustatyta, kad jų darnumas yra vidutinis, t. y. darnumo vertinimo balas – 2,39 balo 

penkiabalėje skalėje arba 47,8 proc. galimo darnumo.  

5. Labiausiai vidutiniam  Lietuvos smulkių privačių valdų miškų ūkio darnumui įtaka daro 

šie veiksniai: galimos pajamos iš hektaro, brandžių medynų procentas, veiklos įvairovė 

miško valdoje, lytis, gyvenamoji vieta, masyvo vientisumas, miško įsigijimo būdas, miško 

ribų žinojimas, išsilavinimas, lankymasis valdoje.  

6.  Vidutinį Lietuvos smulkių privačių valdų miškų ūkio darnumą prognozuoja brandžių ir 

perbrendusių medynų dalis, ūkinių miškų procentas, iškirstos medienos naudojimas, 

veiklų pobūdis miško valdoje. Kai taikomi 5 kintamieji, prognozuoja tie patys kintamieji 

ir kintamasis ,,masyvo vientisumas“. 

  



77 

BIBLIOGRAFIJOS SĄRAŠAS 

 

1. AM, Factus (2016). Privačių miškų savininkų statistinė apklausa. Tyrimo ataskaita. 137 p. 

[žiūrėta 2019-03-13]. Prieiga per internetą: 

http://www.am.1t/YI/files/0.901127001482410402.pdf 

2. Atkocevičienė, V. (2008). Žemės kadastras. Mokomoji knyga. Kaunas.  

3. Augustinaitis, A., Rudzkienė, V., Petrauskas, R. A., Dagytė, I., Martinaitytė, E, 

Leichteris, E., Malinauskienė, E., Višnevska, V., Žilionienė, I. (2009). Lietuvos e. valdžios 

gairės: ateities įžvalgų tyrimas. Mykolo Romerio universitetas.  

4. Balana, B. B., Mathijs, E., Muys, B. (2010). Assessing the sustainability of forest 

management: An application of multi-criteria decision analysis to community forests in 

northern Ethiopia. J. Environ. Manag., 91, 1294–1304, 

doi:10.1016/j.jesivmon.2010.02.005. 

5. Bartosevičienė, V. (2010). Ekonominės statistikos pagrindai. Kaunas: Technologija.  

6. Bekešienė, S. (2015). Duomenų analizės SPSS pagrindai. [žiūrėta 2020-04-20]. Vilnius, 

Lietuva. Prieiga per internetą: https://www.spssanalizė.lt/spss-knygos. 

7. Bilevičienė, T., Jonušauskas, S. (2011). Statistinių metodų taikymas rinkos tyrimuose. 

Vilnius: MRU.  

8. Boguslauskas, V. (2007). Ekonometrika: mokomoji knyga. Kaunas.  

9. Carabelli, E., Bigsby, H., Cullen, R., Peri, P. (2007). Measuring sustainable forest 

management in Tierra del Fuego, Argentina. J. Sustain. For., 24, 85–108, 

doi:10.1300/J091v24n01_05. 

10. Čekanavičius, V., Murauskas, G. (2014). Taikomoji regresinė analizė socialiniuose 

moksluose. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.  

11. Colton, D., Covert, R. W. (2007). Designing and constructing instruments for social 

research and evaluation. San Francisco: Jossey-Bass. 

12. Dalkey, N. (1969). An experimental study of group opinion. The Delphi method. Futures. 

1, 408–426. doi:10.1016/S0016-3287(69)80025-x. 

13. Dehyouri, S., Bayat, Sh., Alimoradian, P. (2012). Factors Affecting the Sustainable Forest 

Management. Int. J. Agric. Sci. and Research, 2(4), 45–48. [žiūrėta 2020-01-20]. Prieiga per 

internetą: http://ijasr.srbiau.ac.ir/article_5539_e985d8d2420ae729770476sdd7b421eb.pdf 

14. Dičkus, V. (2011). Anketos sudarymo principai. Vilnius: Vilniaus universitetas.  

15. European Commission. (2013). A new EU forest Strategy: for forests and the forests – 

based sector. Brussels, 2013. [žiūrėta 2020-12-14]. Prieiga per internetą: https://eur-

http://www.am.1t/YI/files/0.901127001482410402.pdf
https://www.spssanalizė.lt/spss-knygos
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:21b27c38-21fb-11e3-8d1c-


78 

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:21b27c38-21fb-11e3-8d1c- 

01aa75ed71a1.0022.01/DOC_1&format=PDF 

16. EFI (2013). Implementing Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management in 

Europe. [žiūrėta 2019-11-08]. Prieiga per internetą: http://www.efi. 

int/files/attachments/publications/efi_c-i_report_ implementing_criteria_net_final.pd 

17. Eggers, J., Holmgren, S., Norström, E. H., Lӓmas, T., Lind, T., Ӧhman, K. (2019). 

Balancing different forest values: Evaluation of forest management scenarios in a multi-

criteria decision analysis framework. Forest Policy and Economics, 103, 55–69. 

18. Elkington, J. (1997). Cannibals with forks: the Triple bottom line of 21st Century 

Business. Oxford: Capston Pub.  

19. Estrada, E. (2015). Current Situation and Objectives of the Workshop. In Proceedings of 

the Workshop on the Updating of the Pan-European Indicators for SFM, Madrid, Spain, 

27–29 April 2015. [žiūrėta 2020-02-10]. Prieiga per internetą: 

http://www.foresteurope.org/workshop_unditing_pan_european_indicators_stm  

20. Eurosprendimai (2013). Veiklos privačiuose miškuose bei miško savininkų konsultavimo ir 

kitų poreikių tyrimas. Galutinė tyrimo ataskaita. [žiūrėta 2017-12-17]. Prieiga per 

internetą: http://www.am.lt/VI/files/0.505648001362050204 

21. Evans, G. W. (2004). The Environment of Childhood Poverty. American Psychologist, 

59(2). [žiūrėta 2019-10-19]. Prieiga per internetą: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14992634  

22. FAO (2001). Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management: A Compendium. 

Rome: Forestry Department, FAO. [žiūrėta 2017-10-15]. Prieiga per internetą: 

http://www.fao.org/docrep/004/ac135e/ac135e01.htm#TopOfPage 

23. FAO (2015). Global Forest Resources Assessment 2015; Country Report; Lithuania; 

Rome, Italy, 2014, 88. [žiūrėta 2020-01-20]. Prieiga per internetą: http://www.fao.org/3/a-

az262e.pdf  

24. Faustmann, M. (1849). Berechnug desWerthes, welchen Waldboden, sowie noch nicht 

haubare Holzbestäcde für die Waldwirthchaft besitzen.  AFJ2, 15(12).  

25. Forest Europe (1993). Resolution H1. General guidelines for the sustainable management of 

forests in Europe. Second MCPFE 16-17 June 1993 Helsinki, Finland. 5 p. [žiūrėta 2020-12-16]. 

Prieiga per internetą: https://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_helsinki_resolutionH1.pdf 

26. Forest Europe (1998). Annex 1 of the Resolution L2 Pan-European criteria and indicators 

for sustainable forest management. Third Ministral Conference on the protection of forests 

in Europe. Lisbon/Portugal, June 1998. 14 p. [žiūrėta 2017-10-15]. Prieiga per internetą: 

https://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_lisbon_resolution_annex1.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:21b27c38-21fb-11e3-8d1c-


79 

27. Forest Europe (2001). Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management of the 

FOREST EUROPE: Review of Development and Current Status. International Expert 

Meeting on Monitoring, Assessment and Reporting on the Progress Towards Sustainable 

Forest Management. Tokyo, Japan. 13 p. [žiūrėta 2019-02-10]. Prieiga per internetą: 

http://www.ci-sfm.org/uploads/Documents/2012/Virtualproc.20 

Library/Policyproc.20Documents/FOREST EUROPE,2001a.pdf 

28. Forest Europe (2003). State of Europe’s Forests 2003. Report on Sustainable Forest 

Management in Europe [žiūrėta 2020-11-06]. Prieiga per internetą: 

http://www.foresteurope. org/documentos/forests_2003.pdf 

29. Forest Europe (2007). State of Europe’s Forests 2007. 247 p. [žiūrėta 2017-11-07]. Prieiga 

per internetą: http:// www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/p 

30. Forest Europe (2011). State of Europe’s Forests 2011. Status and Trends in Sustainable 

Forest Management in Europe. 337 p. [žiūrėta 2019-11-04]. Prieiga per internetą: 

https://www.foresteurope.org/documentos/State_of_Europes_Forests_2011_Report_Revis

ed_November_2011.pdf 

31. Forest Europe (2015). State of Europe’s Forests 2015. Report: Madrid, Spain, 2015; 314 p.. 

[žiūrėta 2020-02-10]. Prieiga per internetą: 

https://www.foresteurope.org/docs/fullsoef2015.pdf  

32. Forest Europe (2020). Resolution H1. General guidelines for the sustainable management 

of forests in Europe. Finland. [žiūrėta 2020-01-30]. Prieiga per internetą: 

https://foresteurope.org/state-europes-forests-2020/ 

33. Gough, A. D., Innes, J. L., Allen, S. D. (2017). Development of common indicators of 

sustainable forest management. Ecological indicators.  Journal of Sustainable 

Development, 6(1), 8. [žiūrėta 2020-05-05]. Prieiga per internetą: 

doi:10.1016/j.ecolind.2007.03.001 

34. Hosseini, S. J. (2011). Affective factors in improving sustainable forest management in 

Iran. Ann. Biol. Res., 2, 263–268. [žiūrėta 2020-01-20]. Prieiga per internetą: 

https://www.academia.edu/1037962/Affective_Factors_in_Improving_Sustainable_Forest

_Management_in_Iran 

35. Hyndman, R. J.,& Athanasopoulos, G. (2018). Forecasting: principles and practice, 2nd 

edition. OTexts, Melbourne, Australia, 2018. 

36. IIED (2015). Sustainable Development Goals and Forests. A summary of UNECE 

engagement and perspectives [žiūrėta 2020-12-16]. Prieiga per internetą: 

http://pubs.iied.org/pdfs/G03897.pdf 

https://www.foresteurope.org/documentos/State_of_Europes_Forests_2011_Report_Revised_November_2011.pdf
https://www.foresteurope.org/documentos/State_of_Europes_Forests_2011_Report_Revised_November_2011.pdf
https://foresteurope.org/state-europes-forests-2020/
https://www.academia.edu/1037962/Affective_Factors_in_Improving_Sustainable_Forest_Management_in_Iran
https://www.academia.edu/1037962/Affective_Factors_in_Improving_Sustainable_Forest_Management_in_Iran
http://pubs.iied.org/pdfs/G03897.pdf


80 

37. ITTO (2016). Criteria and Indicators for the Sustainable Management of Tropical Forests. 

ITTO Policy Development Series No. 21. Yokohama, Japan: International Tropical 

Timber Organisation [žiūrėta 2020-11-16]. Prieiga per internetą: http:// 

www.itto.int/direct/topics/topics_pdf_download/ topics_id=4872&no=1&disp=online 

38. Jafari, M. (2011). Tehran Process and C&I for SFM in LFCCs and Near East Dry Land 

Zones. Report at the International Seminar on Challenges of Sustainable Forest 

Management – Integrating Environmental, Social and Economic Values of Forests [žiūrėta 

2020-11-16]. Prieiga per internetą: http://www.rinya.maff.go.jp/j/kaigai/pdf/iran.pdf 

39. Kangas, A., Lankkanen, S., Kangas, J. (2006). Social choise theory and its applications in 

sustainable forest management – rewier. Forest Policy and Economics, 9, 77–92. 

doi:10.1016/j.forpol.2005.02.004 

40. Kant, S. (2003). Extending the boundares of forest economics. Forest Policy and 

Economics, 5(1), 39–56. doi:10.1016/S1389-9341(02)00045-X 

41. Kant, S., Lee, S. (2004). A social choise approach to sustainable forest managemant: an 

analysis of multiple forest values in Northwestern Ontario. Forest Policy and Economics, 

6, 215–227. doi: 10.1016/j.forpol.2004.03.005 

42. Kardelis, K. (2002). Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. 2-asis leidimas. Šiauliai.  

43. Kuliešis, A., Kasperavičius, A., Kulbokas, G. (2014). Medienos prieaugio ir miško ūkinės 

veiklos sąveikos analizė. Pranešimas konferencijoje „Lietuvos miško ūkio iššūkiai ir 

perspektyvos“. ASU, 2014-11-21 [žiūrėta 2019-11-03]. Prieiga per internetą: 

http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2014/12/17_medienos_priea20141121.pdf 

44. Kuliešis, A., Prūsaitis, R. (2011). Europos šalių miškų ūkis plėtojamas darnaus 

miškininkavimo keliu. [žiūrėta 2019-07-07]. Prieiga per internetą: http:// 

www.forest.lt/go.php/lit/t/3703 

45. Koreliacija SSPS, 2020. [žiūrėta 2020-12-18]. Prieiga per internetą: 

http://spsspagalba.lt/uncategorized/koreliacija-spss 

46. Laband. D. N. (2013). Public Choice, Rent-Seeking and the Forest Economics-Policy 

Nexus. In Post – Forestmann forest resources economics. Toronto. Canada. P. 149–164. 

doi:10.1007/978-94-007-5778-3-7. 

47. Lindahl, K. B., Stens, A., Sandström, G., Johansson, J., Ledskog, R., Ramus, T., 

Roberge, J. H. (2017). The Swedish forestry model: More of everything? Forest Policy 

and Economics, 77, 44–45. 

48. Linser, S., Wolfslehner, B., Brige, S. R. J., Gritten, D., Johnson, S., Payn, T., Prins, K., 

Raši, R., Robertson, G. (2018). 25 years of criteria and indicators for sustainable forest 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/kaigai/pdf/iran.pdf
http://www.forest.lt/go.php/lit/t/3703


81 

management: How intergovernmental C&I processes have made a difference. 

Forests,  9(9), 1–21. Prieiga per internetą: http://doi.org/103390/f9090515. 

49. Linser, S., O’Hara, P. (2019). Guidelines for the Development of a Criteria and Indicator 

Set for Sustainable Forest Management; ECE/TIM/DP/73,92; United Nations and the 

Food and Agriculture Organization of the United Nations: New York, NY, USA; Geneva, 

Switzerland, [žiūrėta 2020-01-20]. Prieiga per internetą: 

https://unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/DP-73-ci-guidelines-en. 

50. LMPF (2017). Miško kirtimas – vienas iš rizikingiausių darbų. Lietuvos miško ir miško 

pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija [žiūrėta 2020-12-16]. Prieiga per 

internetą: http://www.lmpf.lt/2018/01/17/misko-kirtimas-vienas-is-rizingiausiu-darbu/ 

51. Luke. Natural resourses institute Finland (2020). [žiūrėta 2020-01-30] Prieiga per 

internetą: https://www.luke.fi/en/natural-resources/forest/forest-resources-and-forest-

planning/forest-ownership/. 

52. McDonald, G. T., Lane, M. B. (2004). Converging global indicators for sustainable forest 

management. Forest Policy and Economics, 6(1), 63–70. doi:10.1016/S1389-9341-

(02)00101-6 

53. Mendoza, G. A., Prabhu, R. (2000). Multiple criteria decision making approaches 

assessing forest sustainability using criteria and indicators: a case study. Forest Ecology 

and Management, 131, 107–126. doi:10.1016/S0378-1127(99)00204-2. 

54. Mendoza, G. A., Prabhu, R. (2003). Qualitative multicriteria approaches to assessing 

indicators of sustainable forest resources management. Forest Ecology and Management, 

17, 328–343. doi:10.1016/S0378-1127(02)-00044-0. 

55. Mendoza, G. A., Prabhu, R. (2000). A Development of a methodology for selecting criteria 

and indicators of sustainable forest management: a case study on participatory assessment. 

Environment Management, 26(6), 659-673. https://doi.org/10.1007/S002670010123 

56. Mendoza, G. A., Hartanto, H., Prabhu, R., Villanueva, T. (2002). Multicriteria and critical 

threshold value analyses in assessing sustainable forestry: model development and 

application. Forest Ecology and Management, 15(2), 25–62. doi:10.1300/J091v15n02_02. 

57. Mendoza, G. A., Macoun, P., Prabhu, R., Sukadri, D., Purmono, H., Hartanto, H. (1999). 

Guidelines for Applying Multi-criteria Analysis to the Assessment of Criteria and 

Indicators. Criteria and Indicators Toolbox Series, 9, 86. CIFOR: Bogor, Indonesia, 

doi:10.17528/citor/000769. 

58. Mitchell, M., Jolley, J. (2010). Research design explained. Belmont: Wadsworth Cengage 

Learning. 

https://unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/DP-73-ci-guidelines-en


82 

59. Mizaraitė, D. (2001). Lietuvos privataus miško ūkio raida (1991–2000 m.) ir jo 

įvertinimas. Daktaro disertacija. Girionys–Kaunas. 

60. Mizaraitė, D., Mizaras, S. (2005). Empirically based grouping of private forest owners in 

Lithuania. Baltic Forestry, 11(1), 80–87. [žiūrėta 2020-12-16]. Prieiga per internetą: 

http://www.balticforestry.mi.lt/bf/PDF_Articles/2005-

11[1]/80_87%20Mizaras%20&%Mizaraite.pdf. 

61. Mizaras, S., Brukas, V., Mizaraitė, D. (2015). Miškų tvarkymo darnumo vertinimas: 

ekonominiai ir socialiniai aspektai. Kaunas: Lututė.  

62. Mrosek, T., Balsillie, D., Schleifenbaum, P. (2006). Field testing of criteria and indicators 

system for sustaineble forest management at the local level. Case study result concerning the 

sustainability of the private forest Haliburton Forest and Wild Life Reserve in Ontario, 

Canada. Forest Policy and Economics, 8, 593–609. 

https://doi.org/10.1016/j.forpal.2004.11.002. 

63. Nagevičius, M. (2013). Biokuro pasiūla Lietuvoje. Kelias iki 2025. Lietuvos 

atsinaujinančių išteklių energetikos konferencija. [žiūrėta 2020-12-16]. Prieiga per 

internetą: https://www.ena.lt/uploads/PDF-AEI/TMT-ataskaitos/2013-5priedas-

Nagevicius-131010.pdf 

64. Nichiforel, L. et al. (2018). How private are Europe’s private forests? A comparative 

property rights analysis. Land use policy.  76, 535–552. 

https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.02.034. 

65. Nordic family forestry (2020). [žiūrėta 2020-01-30] Prieiga per internetą: 

http://www.nordicforestry.org/page/nordic-family-forestry, 

66. Pakalniškienė, V. (2012). Tyrimo ir įvertinimo priemonių patikimumo ir validumo 

nustatymas. Metodinė priemonė. Vilnius.  

67. Paliwoda, S. J. (1983). Predicting the future using Delphi. Management Decision, 21(1), 

31–38. https://doi.org/10.1108/eb1309 

68. Parviainen, J. (2015). The pan-European set of C & I for SFM. Where We Are? In 

Proceedings of the Workshop on the Updating the Pan-European Indicators for SFM, 

Madrid, Spain, 27–29 April 2015. [žiūrėta 2020-02-10]. Prieiga per internetą: 

https://www.foresteurope.org/ 

69. Pokharel, R. K.,  Neupane, P. R., Tiwari, K. R.,  Köhl, M. (2014). Assessing the 

sustainability in community based forestry: A case from Nepal. Forest Policy and 

Economics, 58, 75–84. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2014.11.006.  

70. Pukėnas, K. (2004). Sportinių tyrimų duomenų analizė SPSS programa. Mokomoji knyga. 

Kaunas.  

https://doi.org/10.1016/j.forpal.2004.11.002
https://www.ena.lt/uploads/PDF-AEI/TMT-ataskaitos/2013-5priedas-Nagevicius-131010.pdf
https://www.ena.lt/uploads/PDF-AEI/TMT-ataskaitos/2013-5priedas-Nagevicius-131010.pdf
file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Land%20use%20policy
https://www.sciencedirect.com/science/journal/02648377/76/supp/C
http://www.nordicforestry.org/page/nordic-family-forestry
https://doi.org/10.1108/eb1309
https://www.foresteurope.org/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934114001932#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934114001932#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934114001932#!
https://www.sciencedirect.com/journal/forest-policy-and-economics
https://www.sciencedirect.com/journal/forest-policy-and-economics
https://doi.org/10.1016/j.forpol.2014.11.006


83 

71. Report on the Second National Workshop on "Criteria and Indicators for Sustainable 

Forest Management in the Republic of Kazakhstan". (2018). Criteria and indicators for 

sustainable forest management in Kazakhstan. [žiūrėta 2018-12-15] Prieiga per internetą: 

https://unece.org/DAM/timber/meetings/2018/20180926/report2nd-nat-workshop-kz-en-

sep24-26-2018.pdf. 

72. Riccioli, F., Fratini, R., Marone, E., Fagarazzi, C., Calderisi, M., Brunialti, G. (2020). 

Indicators of sustainable forest management to evaluate the socio-economic functions of 

coppice in Tuscany, Italy. Socio-Economic Planning Sciences, Elsevier, 70(C). Handle: 

RePEc:eee:soceps:v:70:y:2020:i:c:s0038012118304324. doi: 10.1016/j.seps.2019.100732 

73. Sėrikovienė, S. (2013). Mokomųjų objektų daugkartinio panaudojamumo kokybės 

vertinimo metodų taikymo tyrimas. Daktaro disertacija. Vilnius.  

74. Sukwika, T., Darusman, D., Kusmana, C., Nurrochmat, D. R. (2016). Evaluating the level 

of sustainability of privately managed forest in Bogor, Indonesia. Biodiversitas, 17, 241–

248. doi:10.13057/Biodiv/d170135. 

75. The Montreal Process. (2015). Criteria and Indicators for the Conservation and 

Sustainable Management of Temperate and Boreal Forest. Fifth edition [žiūrėta 2019-11-

16]. Prieiga per internetą: https://www.montrealprocess.org/Resources/Criteria_ 

and_Indicators/index.shtml 

76. Tidikis, R. (2003). Socialinių mokslų tyrimų metodologija. Vilnius.  

77. UN (1987). Report of the World Commission on Environment and Development. General 

Assembly Resolution 42/187, 11 December 1987. [žiūrėta 2020-12-16]. Prieiga per 

internetą: https://undoes.org/pdf?symbol=en/A/RES/42/187 

78. UN (1992). Statement of Forestry Principles. Report of the United Nations Conference on 

Environment and Development, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992 [žiūrėta 2019-11-16]. 

Prieiga per internetą: https://www.are.admin.ch/are/en/ home/sustainable-

development/internationalcooperation/2030agenda/un-_-milestones-insustainable-

development/1992--un-conference- on-environment-and-development--rio-de-janei. Html.  

79. UN (2007). Non-legally binding instrument on all types of forests. GA resoliution 62/98 of 

17 December 2007. [žiūrėta 2020-06-10]. Prieiga per internetą: 

http://www.un.org/esa/forests/pdf/notes/bali_081207_pc.pdf 

80. Urbikaitė, J. (2017). Sertifikavimas suvienijo Lietuvos privačių miškų savininkus. VŠĮ 

„Darnūs miškai“. [žiūrėta 2020-12-15]. Prieiga per internetą: 

https//sc.bns.lt/view/item/252251 

81. Walddialog (2017). ӦWAD-Indikatoren-Set für nachhaltige Waldbewirtschaftung. 

Erarbeitet im Rahmen des Ӧsterreichischen Walddialogs [žiūrėta 2019-11-16]. Prieiga per 

https://unece.org/DAM/timber/meetings/2018/20180926/report2nd-nat-workshop-kz-en-sep24-26-2018.pdf
https://unece.org/DAM/timber/meetings/2018/20180926/report2nd-nat-workshop-kz-en-sep24-26-2018.pdf
http://www.montrealprocess.org/Resources/Criteria_%20and_Indicators/index.shtml
http://www.montrealprocess.org/Resources/Criteria_%20and_Indicators/index.shtml
https://undoes.org/pdf?symbol=en/A/RES/42/187


84 

internetą: 

http://www.eficeec.efi.int/files/images/eficeec/projects/o_wad_indicatorenset_fu_r_nachh

altige_waldbewirtschaftung_16_05_2017.pdf 

82. Wang, S. (2004). One hundred faces of sustainable forest management. Forest Policy and 

Economics, 6, 205–213 [žiūrėta 2019-11-16]. Handle: RePEc:eee:forpol: v:6:y:2004:i:3-

4:p:205-213 

83. Wiersum, K. F. (1995). 200 years of sustainability in forestry:lessons from history. 

Environment Management, 19(3), 321–329. doi:10.1007/bf02471975. 

84. Wolfslehner, B., Vacik, H., Lexer, H. J. (2005). Application of the analytic network 

process in multicriteria analysis of sustainable forest management. For. Ecol. Manag., 

207(1), 157–170. doi:10.1016/foreco.2004.10.025. 

 

Statistinių duomenų šaltinių sąrašas  

1. AM, VMT (2007). Lietuvos miškų ūkio statistika. 2007. Kaunas. [žiūrėta 2019-01-30] 

Prieiga per internetą: http://www.amvmt.lt/index.php/leidiniai/misku-ukio-statistika/2007 

2. AM, VMT (2010). Lietuvos miškų ūkio statistika. 2010. Kaunas. [žiūrėta 2019-01-30] 

Prieiga per internetą: Prieiga per internetą: 

http://www.amvmt.lt/index.php/leidiniai/misku-ukio-statistika/2010 

3. AM. VMT (2015). Lietuvos miškų ūkio statistika. 2015. Kaunas. [žiūrėta 2019-01-30] 

Prieiga per internetą: http://www.amvmt.lt/index.php/leidiniai/misku-ukio-statistika/2015 

4. AM, VMT (2017). Lietuvos miškų ūkio statistika. 2017. Kaunas. [žiūrėta 2019-01-30] 

Prieiga per internetą: http://www.amvmt.lt/index.php/leidiniai/misku-ukio-statistika/2017 

5. AM, VMT (2018). Lietuvos miškų ūkio statistika. 2018. Kaunas. [žiūrėta 2019-01-30] 

Prieiga per internetą: http://www.amvmt.lt/index.php/leidiniai/misku-ukio-statistika/2018 

6. Lietuvos HSM duomenų archyvas (2020). [žiūrėta 2020-01-30] 

http://www.lidata.eu/index.php?file=files/mokymai/stat/stat.html&course_file=stat_III_5_

1_1.html 

7. VMI. AM (2015). Privačių miškų valdytojai: mokesčių ir kitos informacijos analizė. 18 p. 

[žiūrėta 2020-12-16]. Prieiga per internetą: mail.google.com/mail/4/1/#inbox?projector=1 

8. VMT (2017). Iškirstos 2016 m. ir Lietuvoje sunaudotos medienos balansas. Apskaitos 

rezultatai [žiūrėta 2019-10-22]. Prieiga per internetą: http://www.amvmt.lt/index.php/26-

naujienos/1000-iskirstos-2016-m-ir-lietuvoje-sunaudotos-medienos-balansas-apskaitos-

rezultatai 

http://www.eficeec.efi.int/files/images/eficeec/projects/o_wad_indicatorenset_fu_r_nachhaltige_waldbewirtschaftung_16_05_2017.pdf
http://www.eficeec.efi.int/files/images/eficeec/projects/o_wad_indicatorenset_fu_r_nachhaltige_waldbewirtschaftung_16_05_2017.pdf
http://www.lidata.eu/index.php?file=files/mokymai/stat/stat.html&course_file=stat_III_5_1_1.html
http://www.lidata.eu/index.php?file=files/mokymai/stat/stat.html&course_file=stat_III_5_1_1.html


85 

9. VMT (2017a). Miškų kontrolės 2016 metų rezultatai [žiūrėta: 2019-12-27]. Prieiga per 

internetą: http://www.amvmt.lt/index.php/naujienos/26-naujienos/882-mišku-kontroles-

2016-metu-rezultatai 

10. VMT (2017b). Privačių miškų individualių miškotvarkos projektų sąvadai: 2007–2016 m. 

[žiūrėta 2019-10-31]. Prieiga per internetą: 

http://www.amvmt.lt/index.php/leidiniai/privaciu-misku-individualiu-miskotvarkos-

projektu-savadai/2007-2016 

11. VMT (2018). Privačių miškų statistika [žiūrėta 2020-10-14]. Prieiga per internetą: 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:21b27c38-21f-11e3-8d1c-

01aa75ed71a1.0022.01/DOC_1&format=PDF 

12. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (2020). [žiūrėta 2020-01-30] Prieiga per 

internetą: http://archyvas.vic.lt/?mid=167 

 

  

http://www.amvmt.lt/index.php/naujienos/26-naujienos/882-mišku-kontroles-2016-metu-rezultatai
http://www.amvmt.lt/index.php/naujienos/26-naujienos/882-mišku-kontroles-2016-metu-rezultatai
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:21b27c38-21f-11e3-8d1c-01aa75ed71a1.0022.01/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:21b27c38-21f-11e3-8d1c-01aa75ed71a1.0022.01/DOC_1&format=PDF
http://archyvas.vic.lt/?mid=167


86 

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS 

 

1 pav. Darnumo sandara (Oliver, Deal, 2007) 

2 pav. Darnaus miško ūkio teminiai elementai (percituota pagal FAO, 2015) 

3 pav. Darnaus miškų ūkio pusiausvyros modelis (Elington, 1997) 

4 pav. Darnaus ūkio apribojimų modelis (McDonald, Lane, 2004) 

5 pav. Disertacijos tyrimų loginė schema 

6 pav. Miškų ūkio darnumo vertinimo schema (sudaryta pagal Forest Europe, 2001; Mendoza et al., 2002; 

Forest Europe, 2003; Wosfslehner et al., 2005; Forest Europe, 2011; Linser, 2019) 

7 pav. Tyrimų rezultatų pateikimo schema 

8 pav. Santykinė trijų pagrindinių miško funkcijų svarba, proc. 

9 pav. Liekamųjų paklaidų grafikas 

10 pav. Rodiklių stačiakampės diagramos 

11 pav. Paklaidų perskaičiavimas pritaikius pastovios kovariacijos metodą 

12 pav. Valdos darnumo ryšys su brandžių ir perbrendusių medynų sudėtimi, proc.  

13 pav. Valdos darnumo ryšys su ūkiniais miškais, proc.  
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SUMMARY OF DOCTORAL DISSERTATION 

INTRODUCTION 

Research problem area. By ownership structure Lithuania’s forestry sector is composed 

of state and private forests. State-owned forests are characterized by huge forest massif and 

centralized management of one enterprise. A private forest consists of 250000 private owners’ 

holdings and has no centralized organizational structures (VMT, 2017). Due to the 

aforementioned peculiarities, aims of a small-scale private forest should differ from those of a 

large-scale forest. Large-scale forestry holding is mostly oriented to profit or return on assets 

with some social and especially ecological limitations. In a small-scale forestry holding there is 

a huge variety of economic reasons, unique almost for every owner of a holding. Currently 

sustainability of country’s forests is analysed rarely and only in the national level without 

differentiation between sustainability in state and private forests (Kuliešis, Prūsaitis, 2011). 

Regarding the aims and principles formed by sustainable development policy, a small-scale 

private forest should be based on sustainability principles (satisfying the needs of the current 

society and future generations’ economic, ecological and social needs) and, therefore, the 

system of criteria and indicators to define this sustainability is needed. It is a huge complex task 

which should be started from the analysis of factors that affect sustainability of small-scale 

private forests. The issues of Lithuania’s small-scale private forest holdings in scientific 

literature have not been analysed. The reviewed literary sources analyse economic assessment of 

Lithuania’s forest sustainability (Mizaras, 2006; Mizaras, Lukminė, 2016) as well as economic 

and social assessment of forest management sustainability (Mizaras et al., 2015). The works to 

assess forest sustainability of small-scale private holdings are scarcely found worldwide. Most 

attention is paid to problems and issues of economic forest assessment methods. The 

fundamentals of forest economic assessment were developed by forester M. Faustman (1849). 

He proposed the formula of forest land assessment. The issues of forestry sustainability were 

analysed and investigated by Mendoza et al. (2002), Mendoza, Prabhu (2003), Woltslehner et al. 

(2005), Carabelli et al. (2007), Mrosek et al. (2008), Balona et al. (2010), Hosseini (2011), 

Sukwika et al. (2016), Mohammadi, Dehyouri et al. (2012), Limael (2018), Jafari et al. (2018) 

et al. Overall, there is abundant experience of global and national forestry sustainability 

assessment, which can be adjusted to the assessment of Lithuania’s small-scale private forestry 

sustainability.  

Research relevance. Sustainability of forestry is an important object of interdisciplinary 

research (forest research, forest policy, economics, sociology). On the basis of the research 

various conceptions of forestry sustainability development have been formed (European, 
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Montreal, Central America, the Middle East, etc.). Lithuania has been participating in the 

process of European forestry sustainability assessment. However, forestry sustainability is 

analysed only in the national level disregarding peculiarities of small-scale private forests. In 

Lithuania and numerous other countries small-scale private forestry is prevailing. In the EU 

private forests constitute around 60% whereas a significant part of this amount includes small-

scale holdings. The same could be said about Lithuania. Research into peculiarities of small-

scale private forestry sustainability could help take them into consideration when developing 

forestry policy and implementing its measures.  

Research object is sustainability of Lithuania’s small-scale private forestry holdings and 

the affecting factors.  

Research aim is to assess sustainability of small-scale forestry holdings (in the case of 

Lithuania these are private forests) and conduct the analysis of affecting factors.  

Research objectives:  

1) to explain the conception of sustainable forestry and analyse the methods of forestry 

sustainability assessment;  

2) to develop the methodology for sustainability assessment of Lithuania’s small-scale private 

forestry holdings; 

3) to assess sustainability of Lithuania’s small-scale private forestry holdings;  

4) to analyse the factors that affect sustainability of Lithuania’s small-scale private forestry 

holdings. 

Defensive theses:  

By adjusting sustainability assessment methods applied worldwide, in Lithuania the 

methodology to assess sustainability of small-scale private forestry holdings was designed, 

which can be applied in national and forest holding levels.  

 

In Lithuania sustainability of small-scale private forestry holdings is medium (2.5–3.5 

sustainability points). Newly designed assessment methodology was applied for this 

assessment.  

 

The following factors make the most significant impact on sustainability of Lithuania's 

small-scale private forestry holdings: a type of activity in the forest holding, a share of mature 

stands, a share of exploitable forests in a forest holding.  
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 Scientific novelty. By adjusting the methods for sustainability assessment applied 

worldwide, the methodology of sustainability assessment for Lithuania’s small-scale private 

forestry holdings was developed and first applied in national as well as forestry holding levels.  

Practical significance. The methodological basis was designed for the assessment of 

sustainability in Lithuania’s small-scale private forestry holdings, which will allow dealing with 

practical issues of Lithuania’s forestry policy (assessment of forestry holding sustainability, 

designing the national forestry sector programme, etc.).  

Approval of dissertation thesis. 3 scientific articles were prepared on the topic of 

dissertation, 1 of them was published in the journal with quotation index, 2 articles were 

published in reviewed scientific journals. The work was presented in 2 international conferences 

and 1 national conference.  

Dissertation volume and structure. Dissertation is composed of introduction, literature 

review, research object and methods, chapters of research results and their discussion, the main 

conclusions, references and annexes. The findings are displayed in 3 chapters. There are 

95 sources in the list of references. The volume of the dissertation is 188 pages, the text is 

illustrated by 39 tables and 15 pictures.  

RESEARCH METHODOLOGY  

Research object is sustainability of Lithuania’s small-scale private forestry holdings and 

affecting factors. Definition of a forestry holding and characteristics of private forestry holdings 

are very important elements when analysing forestry sustainability. A forestry holding is the 

area of forestry purposes land owned by the property right (LR Forest Law, 2020). In Lithuania 

a small-scale forestry holding is defined when the area of forest land managed by private or state 

right is smaller than 500 ha (LR Guidelines of Lithuania’s Forest Management, 2003). 

According to the data of LR forest state cadastre of 2016, January 1st, the forest land area was 

2187 thousand ha and occupied 33.5% of the country’s territory whereas there were 249106 

private owners of forests (VMT, 2016). Private owners of forests are the state, natural and legal 

persons as well as organizations established abroad, which have no legal person status though 

possess civil legality according to the laws of the states and have obtained the right to forests by 

the approved procedure (LR Forestry Law, 2020). On July 1 of 2016 in Lithuania there were 

(VMT, 2017) 838.9 thousand ha of private forests (39.9%). 43% of owners have up to 1 ha of 

forests while the area of their forests constitutes around 5.5% of all forests. Most owners possess 

from 1 to 50 ha forests, i. e. 51.9%. They own 62.9% of private forests. Private forest holdings 

are small-scale. According to the data of State Forest Service (2016), on average one owner 

receives 3.4 ha of private forest area. The main legal acts that regulate forestry activity in 
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Lithuania’s forests are as follows: LR Forest Law (1994), National Forestry Sector Development 

Programme 2012-2020 (2012), Regulations of Private Forest Management and Consumption 

(1997), Forest Restoration and Cultivation Regulations (2008), Forest Sanitary Protection 

Guidelines (2007), Forest Felling Guidelines (2010), Forest Fire Protection Guidelines (1995). 

According to the type of activity, owners of private forests are divided into 4 groups. The 

biggest is multi-purpose owners (30.6%). They pursue various forestry activities. The second 

one is businessmen’s group (28.7%). It includes forest owners whose primary aim is marketing 

of wood. The third group, 22.6% aims at using of wood and non-wood products for their own 

needs, especially fuel. The fourth group (18.1%) is the group of ecologists. Their main aim is 

nature protection and preservation (Mizaraitė, Mizaras, 2005). 

According to the property law index, which shows the level of independence when making 

decisions, legal regulation of Lithuania’s private forests is assessed moderately – the country is 

in the 17th place out of 31 European countries (Nichiforel et al., 2018). 

Research methods. The logical scheme of the dissertation research (picture 1) indicates 

the sequence of solving each research problem: 1) methodology of Lithuania’s private forestry 

sustainability assessment is developed; 2) it is used to assess sustainability of private forestry 

holdings; 3) the impact of various factors on the obtained sustainability results is assessed.  

In this dissertation, by adjusting well-known methods of forestry sustainability assessment 

(Forest Europe, 2001; Mendoza et al., 2002; Forest Europe, 2003; Wosfslehner et al., 2005; 

Linser, 2019), the methodology for sustainability assessment designated for Lithuania’s private 

forestry holdings was developed. Development of the methodology encompassed the following 

steps: compiling the list of indicators, assessment of criteria and indicators significance, 

identification of factual and target values, designing the assessment scale and pursuing the 

assessment procedure (picture 1).  
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Picture 1. The scheme for forestry sustainability assessment (compiled by Forest Europe, 2001; Mendoza 

et al., 2002; Forest Europe, 2003; Wosfslehner et al., 2005; Forest Europe, 2011; Linser, 2019) 

 

The list of criteria and indicators. The criteria were defined on the basis of forestry 

sustainability conception, outlining it as the aim to ensure society’s ecological, economic and 

social needs currently and in the future and, therefore, apart from traditional, ecological, 

economic and social criteria the prospects criterion was distinguished as well. It is close to the 

social criterion and if needed, it can be easily merged with the social criterion. The list of criteria 

and indicators was designed on the basis of Europe’s forestry sustainability assessment criteria 

and indicators adjusted by experts’ assessments.  

Identification of criteria and indicators significance. In order to find out the significance 

of criteria and indicators applied for private forestry sustainability, quantitative research method 

was used, namely experts’ survey while the data was processed by mathematical and statistical 

methods. In order to know experts’ opinion concerning the significance of criteria and indicators 

describing sustainability of private forestry holdings, sociological expert survey method “Delph” 

was applied. Two stages’ expert assessment was included in the research. The first stage 

involved open questions for experts without options and assessment scales. The second stage 
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included closed questions for experts with answer options according to the results of the first 

stage within ten-point assessment scale. During the experts’ survey specially selected 

individuals, who have the highest competence and extensive information concerning the 

necessity and significance of the research, were interviewed. 30 experts were selected for the 

research following the criteria such as university degree, at least 5 years’ work experience in 

forestry, ecology or environment protection; priority was given to individuals occupying a 

management position. Other requirements like gender and age were not distinguished because 

they were not regarded as significant criteria when conducting the search for experts.  

The group of specialists who work in forestry (68%) and environment protection (32%) 

areas, was composed. The vast majority (73%) of experts have Master of Doctoral degree while 

27% have a university diploma. Respondents represent social, ecological and economic areas. 

Experts who represent education, business and government institutions participated in the 

survey. The feedback of the questionnaires was 100%. Participants of the survey were state 

forestry service representatives; directors of protected territories direction; representatives of 

private forestry association; scientists; management of Science research centre; representatives 

of Lithuania’s green movement; directors/owners of private companies (in the field of forestry). 

In order to protect respondents’ identity and obtain more appropriate answers, respondents’ 

questionnaires were codified and, thus, anonymous answers were provided (Colton, Covert, 

2007; Evans, Rooney, 2008; Mitchell, Jolley, 2010). 

Questionnaire answers for experts. Experts were interviewed by the method of 

questionnaire. The questionnaire was designed in order to find out experts’ opinion about the 

significance of Lithuania’s small-scale forestry sustainability assessment criteria and indicators. 

The survey questionnaire is composed of introduction which provides information concerning 

the research author and aim. The questions are provided in order to find out experts’ attitude 

towards the factors affecting Lithuania’s private forestry sustainability. Experts were asked to 

attribute the importance of Lithuania’s small-scale forestry holdings to the state in per cent by 

dividing the potential use in four parts (100%): current economic, ecological, social, and 

benefits for future generations. Experts were provided 4 criteria for the assessment (economic, 

ecological, social and prospects) and 31 indicators. The questionnaires for the experts asked 

them and experience to provide significant score (points) for the analysed criteria and indicators 

on the basis of their knowledge. Ten-point assessment scale was applied, namely 10 the most 

important, 1 the least important 1. Experts’ survey was conducted by sending questionnaires by 

e-mail to a specific person. The survey was conducted in March-April of 2018. IBM SPSS 

Statistics 25 version of Statistical data package was used for data procession and analysis. When 
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defining internal consistency of experts’ answers within the questionnaire (scale), Cronbach 

alpha coefficient was calculated (Dičkus, 2011). 

Values of indicators. Values of criteria and indicators significance were defined. By 

assessing sustainability of forestry, the coefficient of significance (wij) was defined by the 

formula: 

 

𝑤𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

∑ 𝑎𝑖𝑗
 ,            (1) 

 

here  

aij – significance point of criterion j indicator i. 

Factual values of indicators were calculated on the basis of the data of statistics, 

Lithuanian forest cadastre, scientific research and other sources. Their target values were 

identified mostly in accordance with the European Scale. (Forest Europe, 2011). 

Assessment scale. 5-point scale was designed, the highest point was 5 with the target 

value. It was divided by 4 and was evenly distributed in the first fourth graphs of the scale.  

Assessment procedures conform to calculations indicated in the sustainability assessment 

model.  

Assessment of Lithuania’s private forestry sustainability. Sustainability of Lithuania’s 

private forestry holdings was assessed by the methodology developed in this research paper, 

having applied two options: 1) in the national level by mean values of indicators and 2) in the 

level of holdings by values of indicators in forestry holdings.  

The forestry sustainability assessment score in the national level was calculated according 

to mean values of indicators by applying the number of indicators for every criterion from 1 to 

9.  

Using the data of holding level for the assessment of Lithuania’s private forestry 

sustainability and analysis of affecting factors, representative selection of forest holdings was 

conducted.  

Identifying the sample size and selection of respondents. Respondents for the survey 

were chosen by Public Enterprise Register Centre base, where there are 250 000 forest owners. 

The size of the research sample (n) was calculated by Schwarz (1993) formula (Bilevičienė, 

Jonušauskas, 2011): 

n =
𝑁∙1,962∙𝑝𝑞

𝜀2∙(𝑁−1)+1.962∙𝑝𝑞
 ,      (2) 

here 

n – a certain number of respondents; 
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N – the total number of members (following VTM data of 01 01 2017, there were 250 000 

private forest owners in Lithuania); standard error size units under normal distribution, which 

will comply with the required reliability degree (when reliability is 95%); 

p – integrity proportions, which comply with characteristics appealing for the researcher;  

q – selection error (maximum difference between sample and integrity proportions); 

Ɛ – required accuracy, usually ɛ = 0.05. 
 

The sample with 95% reliability and 5% error, i.e. 385 respondents were chosen to express 

the opinion of private forests’ owners.  

They were selected by non-probability quota method regarding the number of 

individuals who own a forest in certain counties. Since huge feedback was not expected (not 

having found respondents or after their refusal to participate in the survey), more than 400 

respondents were selected.  

Owners of private forest holdings were interviewed personally using the beforehand 

developed structural questionnaire. Conducting the survey direct contact was maintained with 

the respondent, i. e. personal conversation was conducted in one physical surroundings without 

the use of communication technologies, no longer break was allowed between the question and 

the answer (Dičkus, 2011). The survey was conducted in October-November of 2017 and April-

November of 2018. The feedback of the questionnaires was 69.9%. In total 605 owners of 

private forests were visited; 423 individuals were interviewed while 145 individuals were not 

found and 21 refused to participate in the survey. 13 individuals indicated that they had already 

sold their forest holding or had given it to others for use while 3 individuals from the list had 

already been dead. Filling in the questionnaire for one respondent required to drive 68.6 km on 

average. The conversation on average lasted 45 minutes. 385 questionnaires were selected out of 

423 collected because they complied with the initial sampling principles. The collected 

questionnaire data was related to forest cadastre taxation data of the forest holding belonging to 

respondents. All respondents’ data was impersonalized and the answers were codified. The 

questionnaire is composed of introduction which provides information about the author and the 

research aim. Forest owners responded to the questions which described the factors determining 

forest sustainability. All factors were subdivided into three groups describing the forest owner, 

the forest holding and forestry activity. The indicators of the forest owner were as follows: age 

(years), gender (male/female), education (primary, secondary, higher), forestry knowledge 

(higher forestry education, forestry experience, courses and seminars, society information tools, 

no knowledge/experience in the field), importance of forest functions to the forest owner 

(economic, ecological, social), the place of residence (city/village), and forestry aims of the 
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forest owner (pursue forestry activity for his own sake; sell the forest holding; sell the forest 

holding after felling; receive revenue from timber sales; supply of wood for one’s own needs; 

adjust the forest to residential or recreational activity; to invest the revenue; to protect nature and 

biodiversity; to pick up mushrooms, berries and other forest goods; to hunt; to leave as 

heritage). Forest holding indicators encompassed the following information: size (ha), the 

distance between forest owner’s holding and his place of residence (km), per cent of mature 

stands; per cent of forestry, protected and recreational forests. Forest property and indicators of 

forest owners’ activity included: massif entirety (the holding is situated in one, two or more 

areas), how the forest was acquired (purchased/not purchased), prospects of forest holding use 

(will sell all, will sell a part, will leave as heritage, will buy more forest, will plant the new 

forest), forest revenue from 1 ha (Euro / ha), visits to a holding (one or more times per week, 1-2 

times per month, 1-2 times per 6 months, 1-2 times per year, 1-2 times per 3 years), revenue 

stability from the forest holding (the main revenue, stable, additional revenue, revenue is 

occasional, revenue not obtained, only expenses), how wood is used (for one’s own needs, 

mostly for one’s own needs, the residue is sold, mostly sold, the residue is used for one’s own 

needs, all is sold), diversity of activity in forest holdings (types of activities, for example, 

felling, thinning, planting), type of activity in a forest holding (the main activity, additional or 

fragmental), average revenue of the holding owner (Euro/month), the opinion concerning private 

forest ownership (strict or minimum state regulation and control), kind of property rights 

(personal or joint), relations with organizations (a member of forest owners’ organization, a 

member of other organizations, does not belong to any organization).  

Research ethics. By conducting the quantitative research ethical principles were observed, 

i. e. benevolence, respect for personal dignity, justice and right to obtain the accurate 

information.  

Factor analysis. During the quantitative research the collected data was processed and 

assessed by IBM SPSS Statistics 25 version. To deal with this problem the following methods 

can be applied: linear regression analysis in order to identify the impact of independent variables 

on dependable variable; pair correlation analysis in order to identify the relationship between 

variables; analysis of mean comparison, dispersion analysis (ANOVA), multifaceted regression 

model in order to identify what factors affect forest sustainability in private forest holdings.  

During the research one dependable variable was analysed, i. e. mean forest holding 

sustainability score, calculated for every holding out of 385 and affected by other independent 

ranging factors. Independent variables are sub-divided into three groups: quantitative, 

qualitative and ranking (see table 1). 
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Table 1. Sub-division of independent variables  

No Changing Description 
Group of 

variables 

1 2 3 4 

1. Forest owners   

1.1 Age Age of forest owner, years  quantitative 

1.2 Gender 1 – male; 2 – female qualitative 

1.3 Education 1 – primary, basic; 2 – higher qualitative 

1.4 Forestry knowledge 5 – higher education in forestry; 4 – has experience in 

forestry; 3 – courses and seminars; 2 – mass 

information media; 1 – no knowledge 

Ranking 

1.5 Place of residence 1 – city/town; 2 – village quantitative 

 Importance of forest functions: 5 – very important; 4 – important; 3 – neither 

important nor unimportant; 2 – unimportant;  

1 – totally unimportant  

ranking 

1.6 Economic   

1.7 Ecological  

1.8 Social  

 Aims of forest owners’ activity: 

 

5 – very important; 4 – important; 3 – neither 

important nor unimportant; 2 – unimportant;  

1 – totally unimportant 

ranking 

1.9 To realize themselves in 

forestry  

  

1.10 Sale of the forest holding   

1.11 Sale of the holding after logging   

1.12 To gain revenue from wood 

sales 

  

1.13 To consume the wood for one’s 

own needs  

  

1.14 To adjust the forest to 

residential or recreational needs 

  

1.15 Invest revenue   

1.16 Protect nature, biodiversity   

1.17 Pick up mushrooms, berries, 

other forest goods  

  

1.18 Hunt   

1.19 Leave as heritage    

2. Forest holding    

2.1 Size Holding size, ha quantitative 

2.2 Distance Distance between the forest holding and the place of 

residence, km  

quantitative 

2.3 Mature stands Mature stands,%  quantitative 
2.4 Massif entirety 1 – holding in one massif; 2 – holding is in two or 

more massifs 

qualitative 

2.5 Exploitable forests  Exploitable forests, % quantitative 
2.6 Protective forests Protective forests, % quantitative 
2.7 Recreational forests  Recreational forests, % quantitative 
3. Ownership and activity   

3.1 The way of forest acquisition  1 – not purchased (restitution, inheritance, donation); 

2 – gained  

qualitative 

3.2 Prospects for using the holding  1 – intends to sell all; 2 – intends to sell a part of a 

forest ; 3 – to leave for inheritors; 4 – to buy more 

forest; 5 – to extend the areas by planting the forest in 

other purposes land  

ranking 

3.3 Potential revenue from one 

hectare 

Annual felling revenue , Eur/ha quantitative 

3.4 Visits to the holding 5 – once per week and more; 4 – 1-2 times per month; 

3 – 1-2 times per six months; 2 – 1-2 times per year;  

1 – 1-times per three years 

ranking 
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Continuation of Table 1 

1 2 3 4 

3.5 Forest boundaries 1 – knows; 2 – does not know qualitative 

3.6 Stability of revenue from 

forestry  

5 – the main revenue; 4 – additional revenue; 3 – 

occassional revenue; 2 - no revenue, no expenses; 1 – 

only expenses 

ranking 

3.7 Use of wood fellings  1 – for one’s own needs; 2 – I sell the smaller part; 

most stays for my needs 3 – I sell the bigger part, the 

residue stays for my needs; 4 – usually I sell all  

ranking 

3.8 Diversity of activity in the 

forest holding  

Number of activities quantitative 

3.9 Type of activities in a forest 

holding  

4 – the main activity; 3 – additional but regular 

activity; 2 – fragmental; 1 – no activity 

ranking 

3.10 Total revenue Average revenue for one member of the family per 

month, Eur/month 

quantitative 

3.11 Property right 1 – personal; 2 – joint qualitative 

3.12 Participation in organizations 3 – association of forest owners; 2 – other 

organizations; 1 – no organizations 

ranking 

 Attitude towards private 

forestry ownership 

1 – totally agree; 2 – rather agree; 3 – undecided  

4 – rather disagree; 5 – totally disagree 

ranking 

3.13 Private forest is the property of 

the state and, thus, the state 

must protect and regulate it.  

  

3.14 Private forest is the property of 

private individuals and they 

themselves are supposed to 

decide what activity to pursue  

  

 

To identify the impact of factors (quantitative factors), correlation regression analysis was 

conducted. While performing correlation analysis, not only co-existence of factors and the 

strength is identified but also it is verified if the obtained correlation strength is statistically 

significant.  

Analysis of mean comparison is applied when defining the strength of correlation between 

independent quantitative variables and forestry holding sustainability. One-factor disperse 

analysis was applied in order to identify if ranking independent variables make an impact on 

mean forest holding sustainability.  

Factors which potentially determined forest sustainability in private forest holdings were 

assessed by analysing multifaceted regression models. When designing multifaceted regression 

models, certain conditions must be met: determination coefficient (R2) ≥ 0,5; dispersion decrease 

multiplier (VIF) ≤ 3; coefficient p value < 0,05; when conducting the normality test, the minimum 

Jarque-Bera (JB) value is defined. If JB p value > 0.10, it is normal distribution, if JB p value < 

0.10 = it means non normal distribution; minimum studentized Breusch-Pagan p-value – K (BP) > 

0.10; as for Akaike information criteria (AICc), the lower AICc, the more accurate the model is 

(Hyndman et al., 2018). 
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RESEARCH RESULTS AND THEIR DISCUSSION 

Research results were subdivided into 3 groups by the scheme (picture 2): methodology of 

forestry sustainability assessment 2) forestry assessment; 3) factor analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picture 2. The scheme of research results display  

Methodology of Lithuania’s private forestry sustainability assessment. In this work 

the methodology of Lithuania’s private forestry sustainability assessment was developed by 

adjusting the model of forestry sustainability assessment to Lithuania’s conditions. (Mendoza, 

Prabhu, 2000; Mendoza et al., 2002; Mendoza, Prabhu, 2003; Carabelli et al., 2007):  
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𝑆 = ∑ ∑ (𝑆𝑖𝑗 ∙ 𝑤𝑖𝑗 ∙ 𝑤𝑗)𝑖𝑗 , (3) 

𝑤𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

∑ 𝑎𝑖𝑗
, (4) 

 

here  

 S – forestry sustainability, point; 

 i – indication; 

 j – criterion; 

 wj – coefficient of criterion significance; 

 wij – coefficient of j criterion i indicator significance; 

 aij – significance of i indicator; 

 Sij – significance of i indicator j criterion. 

  

By adjusting the model the list of criteria and indicators was developed; coefficients of 

criteria and indicators significance were identified. The scale of Lithuania’s private forestry 

holding sustainability assessment was designed (see table 2). 

 

Table 2. The list of Lithuania’s private forestry holding sustainability, their significance and assessment 

scale  

Criteria (j) and indicators 

(i) 

Measurem

ent units 

Significance 

of indicators 

(Wij) 

Assessment score 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Economical 

1.1. Annual revenue from 

wood consumption  

Eur/ha 8.035 <45 45–90 91–135 136–175 >175 

1.2. Ration of felling and pure 

growing stock  

% 7.733 <19 

>95 

19–44 45–69 70–89 90–100 

1.3. Average annual change in 

growing stock  

m³/ha 7.733 <−1.0 −1.0–

0.0 

0.1–1.0 1.1–3.0 >3.0 

1.4. Annual investment  Eur/ha 7.345 <9 9–16 17–24 25–32 >32 

1.5. Use of felling residues  % 7.333 0–20 21–40 41–60 61–80 81–100 

1.6. Share of mature stand 

area  

% 6.833 <6 

>25 

6–10 11–15 16–20 21–25 

1.7. Ratio of unaccounted 

felling value  

% 6.333 >30 21–30 11–20 1–10 <1 

1.8. Ratio between round 

wood sale and growing stock 
per year 

Eur/1000 

m³ 

6.207 <255 256–

390 

391–

870 

871–930 >930 

1.9. Value of non-wood forest 

products  

Eur/ha 5.167 <5 5-20 21–40 41–65 >65 

2. Ecological 

2.1. Share of damaged forest 

area due to abiotic factors, 

insects, diseases and animals  

% 7.700 >12 4–12 1–3.9 0.1–0.9 <0.1 
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Continuation of Table 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.2. Share of protected and 

protective forest area  

% 7.133 <6 6–10 11–15 16–20 >20 

2.3. Share of plantation forest 

area  

% 6.600 >75 21–75 6–20 1–5 <1 

2.4. Share of non-clear 

cuttings area  

% 6.179 0–20 21–40 41–60 61–80 81–100 

2.5. Key habitats  ha/1000ha 6.166 >11 12-22 23-33 34-44 >44 

2.6. 2, 3 and 4 defoliation 

class trees  

% 6.107 >80 50–80 20–49 10–19 <10 

2.7. Amount of dead wood  m³/ha 6.074 <4 4–8 9–13 14–15 >15 

2.8. Amount of carbon in stands  t/ha 5.724 <30 30–65 66–100 101–135 >135 

2.9. Share of certified trees  % 5.444 0–20 20–40 41–60 61–80 81–100 

3. Social 

3.1. Annual number of 

working days in forests  

Working 

days/ha 

8.033 <0.6 0.6–1.1 1.2–1.8 1.9–2.4 >2.4 

3.2. Annual visits  days/ha 8.000 <25 25–50 51–150 151–500 >500 

3.3. Share of recreational forests  % 6.933 <0.8 0.8–1.3 1.4–2.0 2.1–2.6 >2.6 

3.4. Share of forests under 

management plans 

% 6.586 0–20 21–40 41–60 61–80 81–100 

3.5. Share of forests freely 

accessible for recreation 

% 6.379 0–20 21–40 41–60 61–90 81–100 

3.6. Annual number of 

accidents  

units/1000 

employees 

6.000 >35 25–35 15–24 5–14 <5 

3.7.Number of recreational 

objects  

units/1000 

ha 

5.821 <0.8 0.8–1.6 1.7–2.3 2.4–3.2 >3.2 

3.8. Share of associated forest 

owners  

% 5.766 0–20 21–40 41–60 61–80 81–100 

3.9.Share of annual consulted 

forest owners  

number/10

00 ha 

5.482 0–20 21–40 41–60 61–80 81–100 

4. Prospects 

4.1. Share of restored forests  % 8.310 <23 23–46 47–69 70–94 95–100 

4.2. Share of planted saplings 

area  

% 8.000 <23 23–46 47–69 70–94 95–100 

 

Coefficients of criteria significance (wj) and indicators significance (wij) essential for 

assessment were defined by experts’ survey method (see table 2). Experts assessed the 

importance of Lithuania’s private forestry holdings (wj) by criteria and indicated that the most 

important is economic benefit, namely, 34.1%. The other criteria by significance were arranged 

as follows: ecological – 25.6%, social – 20.1% and the benefit for future generations, namely 

20.2%.  

Experts assessed the indicators by their significance in a ten-point scale. Compliance of 

interviewed experts’ statements (responses) was assessed by Cronbach alpha criterion. 

Responses of two experts had low correlation and, thus, their data was removed from the 

subsequent research, which determined noticeable change of Cronbach alpha coefficient. 

Cronbach alpha of all statements α = 0.854 was higher than 0.70. Thus, it can be stated that 

experts’ internal consistency was high.  

Assessment of indicators significance increased from 5.1 to 8.3 points. The highest 

significance was given to indicators worth 8 and more points, i. e. annual revenue from wood 
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consumption, the number of annual working days in forests, annual visits, a share of restored 

forests, a share of planted saplings area. The lowest significance was provided for the following 

indicators: value of non-wood products, the amount of carbon in stands, a share of certified 

forests, a number of recreational objects, a share of associated forest owners, a share of annual 

consulted forest owners. Their mean assessment was lower than 6.0 points.  

According to the factual values of the assessed object indicators in the assessment Sij was 

defined in the scale. In such a way we obtained all necessary data for the assessment of object 

sustainability using formulae 3 and 4.  

 

Assessment of Lithuania’s private forestry holding sustainability. National level. Mean 

indicators of Lithuania’s private forestry holding were identified on the basis of Lithuania’s forestry 

statistical data. As some statistical data was missing, values of certain indicators were defined by 

scientific publications or other sources, or calculated according to the available data. A part of the 

data was accessible only for all forests (both state and private) (see table 3). 

Table 3. Factual mean values of Lithuania’s private forestry holdings  

Indices Measurement unit Factual value 

1.1. Annual revenue from wood consumption  Eur/ha 105.3 

1.2. Ratio of felling and pure growing stock  % 54.3 

1.3. Average annual change in growing stock  m³/ha 3.0 

1.4. Annual investment  Eur/ha 19.0 

1.5. Use of felling residue  % 29.3 

1.6. Share of mature stand area  % 24.5 

1.7. Ratio of unaccounted felling value  % 20.2 

1.8. Ratio between round wood sale and growing stock per year  Eur/1000 m³ 525.0 

1.9. Value of non-wood products  Eur/ha 7.4 

2.1. Share of damaged forest area due to abiotic factors, insects, 

diseases and animals  

% 0.9 

2.2. Share of protected and protective forest area  % 27.1 

2.3. Share of plantation forest area  % 0.0 

2.4. Share of non-clear cuttings area  % 10.8 

2.5. Key habitats ha/1000ha 22.2 

2.6. 2, 3 and 4 defoliation class trees  % 23.8 

2.7. Amount of dead wood  m³/ha 8.8 

2.8. Amount of carbon in stands  t/ha 67.5 

2.9. Share of certified trees  % 3.6 

3.1. Annual number of working days in forests  Working days/ha 1.2 

3.2. Annual visits  days/ha 13.8 

3.3. Share of recreational forests  % 1.3 

3.4. Share of forests under management plans % 26.0 

3.5. Share of forests freely accessible for recreation  % 100.0 

3.6. Annual number of accidents  units/1000 employees 2.0 

3.7.Number of recreational objects  units/1000 ha 1.6 

3.8. Share of associated forest owners  % 17.3 

3.9.Share of annual consulted forest owners per year  number/1000 ha 21.0 

4.1. Share of restored forests  % 89.8 

4.2. Share of planted saplings area  % 23.1 
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Explanations of indicators values. 1.1. Annual revenue from wood consumption. There is 

no data of Lithuania’s Forestry Statistics (LFS) concerning the revenue of private forest owners. 

It was calculated by the scope of felling and average wood trade prices. In 2016 3.1 mln. m3 

wood was prepared in private forests. Making an assumption that 50% of traded wood was not 

felled (VMI, AM, 2015), the price of round wood was 38.0 Eur / m3 (the average price indicated 

by the forest enterprise in 2016) while the price of the unfelled forest constitutes 50% of round 

wood price and the final wood consumption price, namely 88.35 mln. Eur. When the area of the 

private forest is 838.9 thousand ha, 1 ha has 105.3 Euros revenue. 1.2. Ratio of felling and pure 

growing stock was found using the data of the national forestry inventory (NFI) concerning the 

felling in private forests. The scope of felling in 2016 was 3.1 mln. m3. The forest land area was 

838.9 thousand ha. The liquid stock of felling was 3.7 m3/ha and general stock was 4.4 m3/ha. 

General annual increment of growing stock in private forests according to National Forestry 

Inventory (NFI) in 2016 was 9.6 m3/ha. Intensity of trees’ death in private forests on average 

was 1.9 m3/ha, out of which 0.4 m3/ha is felled (Kuliešis et al, 2014). Unused growing stock of 

dead trees was 1,5 m3/ha and pure growing stock per year was 8.1 m3/ha. The ratio between 

felling and pure growing stock was 54.3% 1.3. Average annual change in growing stock. It was 

identified on the basis of LFS data concerning the mean stand stock dynamics in private forests. 

The mean growing stock of private forests stands in 2010 was 237 m3/ha (VMT, 2010), in 2015 

it was 252 m3/ha. Men annual change in growing stock was 3 m3/ha. 1.4. Annual investment. 

Financial investment in forestry and wood preparation were announced in LFS. In 2016 the 

revenue reached 41.6 mln. Euros. (AM, VMT, 2017). One hectare of all forests (2186.7 thousand 

ha) receives 19.0 euros. Investment was not divided by forest ownership. 1.5. The use of felling 

residues was defined by comparing the factual scope of their use with potential ones. LFS 

provides the data concerning only state forests. In 2016 248 thousand m3 of felling residues were 

sold (AM, VMT, 2017). Their potential in all Lithuania’s forests was 845 thousand m3 per year 

(Nagevičius, 2013). 29.3% of the potential was used. 1.6. Share of mature stand area. According 

to NFI, there were 207.9 thousand ha or 24.5% in private forests, groups III-IV (AM, VMT, 

2017). 1.7. Unaccounted felling value. It was determined by the balance composed by National 

Forestry Service (NFS, 2017) between the felled and consumed wood in Lithuania. (VMT, 2017). 

It was stated that in Lithuania 9.0 mln. m3 of trading wood is prepared annually: on average 

7.2 mln. m3 were factually accounted (2011-2015) and 1.8 mln. m3 or 20% were not accounted. 

The data is common for all Lithuanian forests. 1.8. Ratio between round wood sale and growing 

stock per year. It is determined by the stock of felled wood, their average price and growing stand 

stock. In 2016 3.1 mln. m3 were felled in private forests. (AM, VMT, 2017). By applying the 

average price of wood trade in state forests in 2016, namely 38 euros/m3, and 224.2 mln. m3 in 
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private forests per year, the ratio between felling value and growing stand stock annually was 

525 euros/1000 m3. 1.9. Value of non-wood products. There is no statistics on the issue in 

Lithuania. European forestry sustainability data was applied (Forest Europe, 2011), i. e. 

7.4 euros/ha. 2.1. Share of damaged forests area. In 2016 in Lithuania’s state forests there were 

9590 ha stands damaged by abiotic factors (mostly wind and snow), insects, fungi, diseases, and 

animals. It constitutes around 0.9% of the area of all state forests (1018 thousand ha). There is 

no separate data concerning private forests. 2.2. Share of protected and protective forests. In 

2016 there were 29.6 thousand ha (27.1%) of protected and protective forests (I, II, III forest 

groups) in private holdings and those reserved for property right restoration. (AM, VMT, 2017). 

This percentage value in reality must be higher because in forest groups there is no account 

about key forest habitats, “Natura 2000” territory, protected nests of rare birds, etc. 2.3. Forest 

naturality. It is expressed by plantation forest share. It has been assumed that it is not found in 

Lithuania’s private forests. 2.4. Share of non-clear cuttings area. In Lithuania’s private forests it 

constituted 10.8% in 2016. 2.5. Key forest habitats. In Lithuania in 2017 25.0 thousand key 

habitats were inventoried (AM, VMT, 2017). 3.4 thousand ha were attributed to private forests. 

One thousand ha of private forests (848.8 thousand ha) receive 0.4 ha of the key habitat area. 

2.6. Defoliation. In Lithuania’s forests in 2016 II, III, IV defoliation class trees made up 23.8% 

(AM, VMT, 2017). 2.7 Dead wood. In private forests in 2016 there were 8.8 m3/ha of dead 

wood. (AM, VMT, 2017). 2.8. Amount of carbon in stands. Following Forest Resource Account 

(FRA) methodology the calculated amount of carbon in Lithuania’s private forests constitutes 

67.5 t/ha (mean growing stand stock in 2017 was 254.7 m3/ha, dry wood coefficient, coefficient 

of carbon in dry mass was 0.50). 2.9. Share of certified forests. In Lithuania up to 2017 

31 thousand ha of private forests were certified in Lithuania, which made up 3.6% (Urbikaitė, 

2017).  3.1. Time of work in forests. In 2015 11667 employees worked in forestry and wood 

preparation (AM, VMT, 2017). 3808 employees worked in forestry enterprises, the difference 

was 7859. They were distributed for state and private forests in proportion with contractors in 

wood preparation in forest enterprises (2.8 mln. m3 2015) and timber preparation in private 

forests (2.9 mln. m3 in 2015). Private forests take 3894 employees or 973.5 thousand working 

days (annual number of working days is 250). The area of forest lands in 2015 was 

832.1 thousand ha. One hectare of private forest lands takes 1.2 working days per year. 

3.2. Annual visits. According to (MCPFE, 2011) 62 visits per one hectare can be observed in 

Lithuania annually. Share of recreational forests in private forests is 1.3% and in state ones it is 

4.6% (AM, VMT, 2017). In proportion 13.8 visits occur in private forestry recreational holdings 

per year. 3.3. Share of recreational forests. Recreational forests in private forests make up 1.3% 

(AM, VMT, 2007). 3.4. Share of forests under management plans. According to SFS, it 
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occupies 26% (VMT, 2018). 3.5. Share of forests freely accessible for recreation. 100% in 

Lithuania. 3.6. Annual number of accidents. In forestry sector an average number of accidents is 

2.0/1000 employees (LMPF, 2017). 3.7. Number of recreational objects. In protected territories 

there are on average 1.6/1000 ha recreational objects (AM, VMT, 2017). 3.8. Share of 

associated and cooperating forest owners. 17.3% of private forest owners belong to associations 

and cooperatives. (AM, Factus, 2016). 3.9. The number of annually consulted forest owners. On 

average 21.0% of forest owners are consulted annually (Joint Stock company “Eurosprendimai”, 

2013). 4.1. Forest restoration. On the basis of NMI data of 2007–2016 within the period of 

5 years 42.1 thousand ha of private forests were restored. In five years’ time between 2012 and 

2016 46.9 thousand ha were allowed to be clearly cut whereas 89.8% were restored. 

4.2. Planting of saplings. Forest control results of 2016 (VMT, 2017a) indicate that the quality 

of saplings planting was assessed within the area of 1457 ha. It occurred mostly due to EU 

funded projects. According to 2007-2016 forest management projects (VMT, 2017b), sapling 

planting must be pursued within the area of 6.3 thousand ha annually. The planted part 

constitutes 23.1% of the area designated for planting.  

Variant calculations of private forestry sustainability assessment in Lithuania were 

performed on the basis of mean values of indicators by changing the number of assessment 

indicators: from 1 to 9 in every group of economic, ecological, social and prospects indicators. 

The assessment example by applying 2 indicators is provided in table 4.  
 

Table 4. Assessment of Lithuania’s private forestry sustainability (option: 4 criteria and 2 indicators)  

 

Criteria (j) and 

indicators (i) 

 

Measurement 

units 

 

Significance of 

indicators 

 

Current 

value 

 

 

Assessment 

in the scale 

(sij) 

 

sij*wij 

points 

(aij) 

weight 

(wij) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Economic 
1.1. Annual revenue from 
wood consumption  

Eur/ha 8.035 0.510 105.3 3 1.530 

1.2. Ration between felling 
and pure growing stock  

% 7.733 0.490 54.3 3 1.470 

Total  - 15.768 1.000 - - 3.000 
Criterion share  - - 0.341  - - 1.023 
2. Ecological       
2.1. Share of damaged 
forest areas  

% 7.700 0.519 0.9 4 2.076 

2.2. Share of protected and 
protective forest areas  

% 7.133 0.481 27.1 5 0.405 

Total  - 14.833 1.000 - - 4.481 
Criterion share  - - 0.256  - - 1.147 
3. Social       
3.1. Working days per year Working 

days/ha 
8.033 0.501 1.2 3 1.497 

3.2. Annual visits visits/ha 8.000 0.499 13.8 1 0.499 
Total  - 16.033 1.000 - - 1.996 
Criterion share  - - 0.201  - - 0.401 
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Continuation of Table 4 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Prospects       

4.1. Share of restored forests  % 8.310 0.510 89.8 4 2.040 
4.2. Share of planted saplings   % 8.000 0.490 23.1 2 0.980 
Total  - 16.31 1.000 - - 3.020 
Criterion share  - - 0.202 - - 0.610 
Total assessment  - - - - - 3.181 

 

The obtained results showed (see table 5) that assessment points range from 3.03, whereas 

when 9 indicators are applied to 3.46, when 1 index is applied. 

 

Table 5. Impact of the number of indicators on sustainability assessment  

Number of 

criteria and 

indicators 

 

Economic 

 

Ecological 

 

Social 

 

Indicators 

 

Assessment 

points 

1 1.023 1.024 0.603 1.1., 2.1., 3.1., 4.1. 3.46 

2 1.023 1.142 0.404 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 4.1., 4.2. 

3.18 

3 1.133 1.182 0.403 1.1.–1.3., 2.1.–2.3., 

3.1.–3.3., 4.1., 4.2. 

3.31 

4 1.108 0.987 0.403 1.1.–1.4., 2.1.–2.4., 

3.1.–3.4., 4.1., 4.2. 

3.1 

5 1.030 0.950 0.499 1.1.–1.5., 2.1.–2.5., 

3.1.–3.5., 4.1., 4.2. 

3.09 

6 1.124 0.925 0.564 1.1.–1.6., 2.1.–2.6., 

3.1.–3.6., 4.1., 4.2. 

3.23 

7 1.113 0.905 0.546 1.1.–1.7., 2.1.–2.7., 

3.1.–3.7., 4.1., 4.2. 

3.18 

8 1.103 0.891 0.512 1.1.–1.8., 2.1.–2.8., 

3.1.–3.8., 4.1., 4.2. 

3.12 

9 1.074 0.822 0.528 1.1.–1.9., 2.1.–2.9., 

3.1.–3.9., 4.1., 4.2. 

3.03 

 

By increasing the number of indicators at the expense of less significant ones, the general 

assessment decrease tendency is observed. The difference between the applied indicators for the 

sustainability assessment was not statistically significant.  

The analysis concerning characteristics of assessment indicators in the national level was 

conducted according to the data of sustainability assessment options. Mean values of forestry 

assessment indicators characteristics were calculated for all nine options (see table 4).  

   Regression analysis of the data was conducted, which enables to describe correlation between 

mean values of dependable variable and values of several independent variables, and to 

simultaneously predict the values of this variable. SPSS software was applied and the following 

equation was received:   

𝑦 = 0.026𝑥1 + 1.852𝑥2 + 0.748𝑥3 + 0.177,  (5) 

here 

 y – forest holding sustainability, point; 



149 

 x1 – mean significance of the indicator, point; 

 x2 – mean significance of the criterion, unit share; 

 x3 – mean value of indicators, point. 

  The equation well describes the results of variant calculations (see table 6). Equation 

correlation coefficient was equal to 0.983.  

Table 6. Mean values of Lithuania’s private forestry sustainability assessment indicators’ characteristics 

and sustainability assessment 

Options, 

number of 

indicators 

Mean significance of 

the indicator, points 

(x1) 

Mean 

significance of 

the criterion, 

unit share (x2) 

Mean value of 

indicators, 

point (x3) 

 

Sustainability assessment/points 

Factual 
By equation 

(3) 

1 8.0195 0.257 3.500 3.458 3.4795 
2 7.864 0.258 3.125 3.1828 3.1968 
3 7.652 0.257 3.250 3.3580 3.2830 
4 7.449 0.257 3.000 3.1004 3.0907 
5 7.304 0.256 3.050 3.0868 3.1224 
6 7.155 0.257 3.209 3.2345 3.2393 
7 7.015 0.256 3.145 3.1801 3.1860 
8 6.886 0.252 3.065 3.1174 3.1153 
9 6.7290 0.249 2.966 3.0307 3.0317 

*x1 – mean significance of the indicator, x2 – mean significance of the criterion, x3 – mean value of indicators, 

 C – other characteristics of indicators. 

The impact of each indicator on the results of sustainability was calculated 9 see table 7). 

The score 73.92% (from 72.60 to 75.24%) affected the results of sustainability assessment most. 

Impact of criterion significance was 14.54% (from 13.68 to 15.40); the significance of 

assessment indicators was 6.07% (from 5.73 to 6.4%), other characteristics of assessment 

indicators constituted 5.47% (from 5.09 to 5.84%). 

Table 7. Impact of forestry sustainability assessment indicators’ characteristics on the results of 

sustainability assessment, %  
Options, the 

number of 

indicators 

Share of indicators characteristics in sustainability assessment, %* 

Total 
x1 x2 x3 C 

1 5.99 13.68 75.24 5.09 100 
2 6.40 14.94 73.12 5.54 100 
3 6.06 14.50 74.05 5.39 100 
4 6.27 15.40 72.60 5.73 100 
5 6.08 15.18 73.07 5.67 100 
6 5.74 14.60 74.10 5.47 100 
7 5.73 14.88 73.84 5.55 100 
8 5.75 14.98 73.59 5.68 100 
9 5.77 15.21 73.18 5.84 100 

 

Forestry holding level. Regarding the defined low impact of the number of indicators on 

the results of sustainability assessment and limited possibilities to obtain statistical data of 

Lithuania’s private forests, it is recommended to assess forestry holdings on the basis of 6 
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indicators: 1.1. Annual revenue from wood consumption 1.2 Ration between round wood value 

and growing stand stock 2.1. Share of protected and protective forests area 2.2. Amount of 

carbon in stands 3.1. Annual number of working days in forests 3.2 Share of recreational forests.  

To identify factual values of indicators Lithuania’s forest cadastre data concerning each 

holding was used: the number of the holding, the area, the prevailing species of trees, stock of 

mature stands, total growing stock, area of IIA, IIB and III group forest land.  

Annual revenue from forest consumption (index 1.1) was calculated on the basis of mature 

stand prices, growing stand stock in the holding, annual scope of felling, average prices of round 

wood trade and respondents’ answers concerning the use of wood in the holding. Ratio between 

round wood value and growing stand stock (index 1.2) was calculated by dividing the value of 

indicators 1.1 from growing stand stock, thousand m3. The share of protected and protective 

forests area (index 2.1) was calculated by dividing their area from the general holding area. The 

amount of carbon in stands (index 2.2) was calculated by multiplying the stock from dry wood 

and coefficients of internal carbon. The number of annual working days (index 3.1) was 

calculated by multiplying the amount of annual felling from susceptibility of wood preparation 

work (working days/m3). The share of recreational forests (index 3.2) was found by dividing the 

area of recreational forests from the general forest holding area.  

According to the survey of forest owners and forest cadastre data, indicators defining 

every forest holding were determined. Indicators which were later used when modelling their 

impact on forestry sustainability were expressed in numbers. Three groups of values (see table 

6) were used to show the significance of indicators. Such indicators as age, size of a forestry 

holding and distance were directly expressed in numbers. The other part of the data 

(dichotomous indicators) was expressed as 1 or 2, for example, gender and education. The third 

group provides numbers of n-point scale such as the significance of aims for forest owners and 

prospects of using the holdings. On the basis of digital values of these variables mean values and 

standard deviation (SD) were calculated (see table 8). 

 

Table 8. Description of independent variables. SD – standard deviation.  

No Variables Description Value SD 
1 2 3 4 5 

1. Forest owners    

1.1 Age Age of forest owners, year  62.23 14.72 
1.2 Gender 1 – male; 2 – female 1.50 0.50 
1.3 Education 1 – primary, basic; 2 – higher 1.24 0.43 
1.4 Forestry knowledge 5 – higher education in forestry; 4 – has 

experience in forestry; 3 – courses and 

seminars; 2 – mass information media; 1 – has 

no knowledge 

2.32 1.06 
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Continuation of Table 8 

1 2 3 4 5 

1.5 Place of residence 1 – city/town; 2 – village 1.61 0.49 
 Significance of forest 

functions: 
5 – very important; 4 – important; 3 – neither 

important nor unimportant; 2 – unimportant; 1 

– totally unimportant  

  

1.6 Economical  4.02 1.26 
1.7 Ecological 4.10 1.31 
1.8 Social 3.52 1.53 
 Aims of forest owners’ 

activity: 

 

5 – very important; 4 – important; 3 – neither 

important nor unimportant; 2 – unimportant;  

1 – totally unimportant 

  

1.9 Realize themselves in forestry 

activity  
 1.35 1.09 

1.10 Sale of the forest holding  1.35 1.10 

1.11 Sale of the forest holding 

after felling 
 1.08 0.50 

1.12 Gain revenue from wood 

sales  
 1.70 1.42 

1.13 Supply of wood for one’s 

own needs  
 3.11 1.91 

1.14 Adjust the forest to residential 

and recreational surroundings  
 1.31 0.99 

1.15 Invest revenue  1.72 1.50 

1.16 Protect nature, biodiversity   1.70 1.44 

1.17 Pick up mushrooms, berries, 

other forest goods  
 1.76 1.47 

1.18 Hunt  1.17 0.73 

1.19 Leave as heritage  2.76 1.87 

2. Forest holding     

2.1 Size Holding size, ha 18.94 55.48 
2.2 Distance Distance between the forest holding and place 

of residence, km  

26.42 40.93 

2.3 Mature stands Mature stands, %  37.61 35.41 
2.4 Massif entirety 1 – holding is in one massif; 2 – holding is in 

two or more massifs 

1.32 0.49 

2.5 Exploitable forests Exploitable forests, % 69.64 41.03 
2.6 Protective forests Protective forests, % 28.71 40.06 
2.7 Recreational forests  Recreational forests, % 1.39 10.63 
3. Property and activity    

3.1 The way of forest acquisition  1 – not bought (restitution, inheritance, 

donation); 2 – gained  

1.22 0.41 

3.2 Prospects of forest holding  1 – intends to sell all; 2 – intends to sell a part 

of a forest ; 3 – to leave for inheritors; 4 – to 

buy more forest; 5 – to extend the areas by 

planting the forest in other purposes land  

2.91 0.70 

3.3 Potential revenue from one 

hectare 

Annual felling revenue, Eur/ha 74.07 97.72 

3.4 Visiting the holding 5 – once per week and more; 4 – 1-2 times per 

month; 3 – 1-2 times per six months; 2 – 1-2 

times per year; 1 – 1-times per three years 

3.15 1.77 

3.5 Forest boundaries 1 – knows; 2 – does not know 1.13 0.34 
3.6 Stability from forestry 

revenue 

5 – the main revenue; 4 – additional revenue; 3 – 

occasional revenue; 2 – no revenue, no 

expenses; 1 – only expenses 

2.29 0.79 

3.7 Use of wood felling  1 – for one’s own needs; 2 – I sell the smaller 

part; most stays for my needs3 – I sell the 

bigger part, the residue stays for my needs; 4 – 

usually I sell all  

2.70 1.80 
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Continuation of Table 8 

1 2 3 4 5 

3.8 Diversity of activity in the 

forest holding  

Number of activities 3.01 2.74 

3.9 Type of activities in the forest 

holding  

4 – the main activity; 3 – additional but regular 

activity; 2 – fragmental; 1 – no activity 

1.90 0.78 

3.10 Total revenue Average revenue for one member of the family 

per month, Eur/month 

346.84 460.93 

3.11 Property right 1 – personal; 2 – joint 1.55 0.80 
3.12 Participation in organizations 3 – association of forest owners; 2 – other 

organizations; 1 – no organizations 

1.17 0.56 

 Attitude towards private 

forestry ownership 

1 – totally agree; 2 – rather agree; 3 – 

undecided 4 – rather disagree; 5 – totally 

disagree 

  

3.13 Private forests is the property 

of all state and, thus, the state 

must protect and regulate 

them.  

 3.55 1.31 

3.14 Private forest is the property 

of private individuals and 

they themselves are supposed 

to decide what forestry 

activity to pursue. 

 4.34 0.92 

 

Slightly more than a half of respondents (50.3%) were females whereas the average age of 

respondents was 62 years. Around 24% of respondents had higher education degree. According 

to the level of forestry knowledge, respondents were distributed in the following way: 10.2% 

had work experience in forestry; 8.1% finished the studies of forestry; 15.9% participated in 

courses and seminars, while 27.6% did not have any knowledge concerning forestry. 61% of 

respondents lived in a village. Respondents indicated the significance of three main forest 

functions, 50.8% of respondents claimed that economical forest function bears special 

significance.  

The most important aims for forest owners were using wood for their own needs (45.1% 

respondents indicated it as very important) and leaving it for inheritors (33.1%).  

In the second part “Holdings” forestry holdings are described (table 8). The average size 

of respondents’ holding was 18.94 ha, while the distance between the forest and the place of 

residence was 26.42 km. Qualities of stands were as follows: almost 38% of the forest stand area 

were mature, 69.94% were commercial, 28.71% were protected and 1.39% were recreational. 

Around two thirds (67.2%) of forest holdings could be found in one compact land plot. Three 

main ways of acquiring the forest were prevailing among respondents (property restitution, 

inheritance and donation). The data of restored, inherited or donated forest holdings was 

indicated by 78.1% of respondents. As for the future of forestry holdings, the following data was 

recorded: 11.4% of respondents plan to sell all or a part of their forestry holding, 77.1% will 

leave the forest as inheritance, while 11.5% plan to extend their forestry holdings. The majority 
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of forest owners (84.4%) know the boundaries of their forest. However, there are owners 

(15.6%) who do not even know where their forest is situated or are unsure about boundaries of 

their forest. Around one quarter (25.3%) of respondents claimed that during the last 12 months 

before the survey they visited the forest holding every week; 21.1% - once or twice per month; 

53.4% within the period visited the forest less than once a month or did not go there at all. The 

average revenue from one hectare was 74.07 (Eur/ha), while total average owners’ revenue from 

the holding was 346.84 Eur/month. 

The majority of respondents (78.8%) experience only expenses or have no revenue from 

the forest holding, some of them have basic or additional revenue (7.3%) while 14.1% rarely 

receive revenue.  

Respondents provided the data concerning the consumption of wood received from their 

forest holding. Most owners use wood for their own needs only (70.7%), 9.8% sell all wood, 

9.3% of respondents use wood mostly for their own needs and sell the residues, whereas 10.2% 

respondents sell most of the wood and use the residue for their own needs.  

We can subdivide forest owners into several groups by forest management intensity: very 

active (31.5%), active (51.3%), passive (12.8%), and private forest owners who did not pursue 

any forestry activity in a forest holding (4.4%). Respondents indicated how many different 

activities they pursued in a forest holding and the average number was 3.01. Forest owners’ 

attitude to the property of the private forest and state regulation differed: 22.9% of respondents 

thought that state institutions must apply strict regulations and forest management control. 

17.7% did not have firm opinion about the issue, i. e. they both agreed and disagreed that state 

regulation was necessary, while 59.4% stated that minimum state regulation and control were 

necessary. Around one third (34.9%) of respondents manage forest holdings together with co-

owners and 65.1% of respondents regard the forest holding as their personal property.  

Respondents indicated their membership in various organizations: 2.6% are members of 

organizations representing forest owners (associations of forest owners), 12.0% are members of 

other organizations unrelated to forestry or environment while 85.4% do not have membership 

in any organization. 

 On the basis of forestry holding sustainability assessment (dependable variables) and 

indicators describing each holding during sociological surveys (independent variables), a matrix 

of 40 indicators for 385 forest holdings was compiled, which is applied for the analysis of 

factors affecting forestry sustainability.  

Only one private forestry holding was assessed by a very high (4.67) sustainability point 

(it constituted 0.3% of all assessed private forestry holdings). 28.8% were assessed by the 

medium point. The majority (57.7%) of private forestry holdings were assessed below the 
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medium score of forestry sustainability. Such general assessment of sustainability (2.39 points) 

in five-point scale shows that 47.8% of the possible sustainability were reached. Possibilities of 

sustainability increase can be identified by analysing assessment by separate criteria and 

indicators.  

Analysis of factors affecting forestry sustainability. Analysis of 10 quantitative 

independent variables (see table 9) was conducted. 6 variables were reliable and met the 

conditions as follows: size of the holding (p = 0.000), distance from the place of residence to the 

forest holding (p = 0.042), mature stands (p = 0.000), exploitable forests (p = 0.002), activity 

diversity in the forest holding (p = 0.000) and potential revenue from ha (p = 0.000). There is 

reliable and strong correlation between mean holding sustainability and potential revenue from 

one hectare (r = 0.848), the mean correlation between the share (in %) of mature stand in a forest 

holding (r = 0.461), activity diversity within the forest holding (r = 0.311), while correlation with 

two variables was weak though reliable: size of the holding (r = 0.184), distance from the place of 

residence to the forest holding (r = -0.104), exploitable forests (r = -0.159). 

Table 9. Correlation between forestry sustainability and independent variables  

No Independent variables 
Correlation 

coefficient 
p 

1. Sizes 0.184** 0.000 

2. Distance -0.104* 0.042 

3. Age -0.099 0.054 

4. Mature stands 0.461** 0.000 

5. Exploitable forests -0.159** 0.002 

6. Protective forests -0.010** 0.849 

7.  Recreational forests  -0.005 0.925 

8. Potential revenue from one hectare  0.848** 0.000 

9. Total revenue 0.065 0.204 

10. Variety of activity within the forest holding  0.311** 0.000 

* significance 10 % ; ** significance 5 %  

 

Having conducted calculations, we receive that equation (6) meets R2 required conditions 

(0.780). According to the designed equation of linear regression, we receive that the number of 

activities pursued in a forestry holding has the biggest impact. Coefficient values of variables 

“distance” and “size” are statistically insignificant and, therefore, they are not included in linear 

equation:  
 

𝑦 = 1.948 + 0.008𝑥1 + 0.002𝑥2 − 0.006𝑥3 + 0.032𝑥4, (6) 

here 

 y – mean forestry sustainability, points; 

 x1 – revenue, Eur/ha; 

 x2 – mature stands, %; 
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 x3 – exploitable forests, % 

 x4 – diversity of activity in a forest holding, a number of activities.  

Mean sustainability of a forest holding, when the composition of mature and exploitable 

forests was changing, altered insignificantly. Sustainability of the holding revenue increases if 

certain activity is pursued in the forest and there is a potential possibility to receive revenue 

from a forestry holding. By conducting variation analysis, it was identified that by pursuing 

more activities in a forestry holding and having increased their number by 1, mean sustainability 

of a holding increases by 0.032 points; if a possibility to receive revenue (1 ha) from forestry 

holding increases, mean holding sustainability increases by 0.008 points. As well as this, by the 

increase of mature stand share, mean holding sustainability increases by 0.002 points. However, 

forest sustainability score decreases if the share of group 4 forests increases. (% - 0.006 points).  

Defining the strength of two-value 7 independent quantitative variables correlation, 

comparison of means was applied. Independent variable “gender” was considered as statistically 

significant (p = 0.017). Meanwhile all other independent variables were statistically 

insignificant (Leven test). Sustainability of the forest holding depends on gender. Analysing the 

data, it was found that forest holdings belonging to male owners are managed better. When 

analysing T-test data independent variables, gender (p = 0.006), place of residence (p = 0.013), 

massif entirety (p=0.000), a way of acquiring the forest (p = 0.000) and knowing the boundaries 

of the forest (p = 0.004) were found to be statistically significant. Mean forest sustainability is 

higher if a forest holding belongs to a male who lives in a village, knows forest boundaries and 

has acquired the forest holding from the state or a private individual on the basis of purchase-

sale contract or during auction. A forest can be located in more than one area. Education  

(p = 0.096) and property right (p = 0.177) did not show statistical significance.  

In order to assess the impact of ranking variables on average forestry holding 

sustainability, dispersion analysis was applied. Analysing this case, 13 independent variables out 

of 23 were statistically significant (see table 10).  

 

Table 10. Statistical significance of independent variables (ranking)  

No Variables p 

1 2 3 

1.  Forestry knowledge 0.000 

 Significance of forest functions:  

2.  Economic  0.000 

3.  Ecological 0.421 

4.  Social 0.235 

 Aims of forest owners’ forestry activity:  

5.  Realize themselves in forestry 0.034 

6.  Sale of forestry holding 0.001 

7.  Sale of forestry holding after felling 0.577 

8.  Receive revenue from wood trade 0.734 
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Continuation of Table 10 

1 2 3 

9.  Supply wood for one’s own needs 0.000 

10.  Adjust the forest to residential or recreational activity  0.356 

11.  Invest revenue 0.052 

12.  Protect nature, biodiversity 0.386 

13.  Pick up mushrooms, berries, other goods  0.028 

14.  Hunt 0.001 

15.  Leave as inheritance 0.000 

16.  Prospects of the forest holding 0.000 

17.  Visiting the holding 0.030 

18.  Stability of revenue from forestry  0.000 

19.  Consumption of wood felling 0.000 

20.  Activity type in the forestry holding  0.000 

21.  Participation in organizations 0.427 

 Attitude towards private forestry ownership  

22.  Private forests are the property of all state and, thus, the state 

must protect and regulate them.  

0.254 

23.  Private forest is the property of private individuals and they 

themselves are supposed to decide what forestry activity to 

pursue 

0.326 

 

By analysing the data, it was received that mean forestry sustainability statistically 

differed among groups. Respondents who indicated that they had no forestry knowledge, had 

lower mean sustainability of the forest holding (2.01 points) and statistically differed 

significantly from all groups. A forestry holding is more sustainable if a respondent has 

indicated that economic forest function is important (forestry holding sustainability is 3.44 

points) or very important (forestry holding sustainability is 2.6 points). Having assessed this 

function as not important, i. e. 1 point, forestry sustainability decreased by 1.13 points. 6 aims 

out of provided forestry aims are statistically significant, namely to realize themselves in 

forestry activity (p = 0.034), to sell forestry holding (p = 0.001), to supply the wood for one’s 

own needs (p = 0.000), to pick up mushrooms, berries, other goods (p = 0.028), hunt (p = 0.001) 

and leave the forest holding as inheritance (p = 0.000). The obtained data has shown that 

sustainability of the forest holding varies significantly among groups. Respondents who 

indicated that the listed aims were very important and evaluated them 5, revealed higher 

sustainability of their forest holding (2.92 points) than those who claimed that they did not reach 

the listed aims (2.24 points). Forest holding sustainability was lower (1.78 points) if respondents 

indicated that they visited the forest 1-2 times per 3 years and even less frequently, whereas 

those who visited the forest holding more often than 1-2 times per month, showed average 

sustainability of 2.34 points. In a forest holding where no activity was pursued, the owners had 

only expenses and mean sustainability score was 1.78. If the owner in the forest holding takes 

up some additional activity, which is steady, and receives additional revenue, though it is 

occasional, and wood is used mostly for the owners’ needs, mean holding sustainability score 

reaches 2.95 points. Individuals who pursue forestry as their primary activity in the forestry 
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holding, receive the main revenue and usually sell all wood. Forestry holding sustainability in 

this case reaches 2.16 points. Differences between these groups are statistically significant.  

 Multifaceted regression models describing mean holding sustainability. Factors which 

potentially determined mean forest sustainability in private forestry holdings were assessed by 

applying multifaceted regression models. The models were designed applying independent 

variables 4 and 5. The factors that were mostly included in the models were related to mean 

forest sustainability in private holdings (see table 11).  

 

Table 11. The use of the factor in multifaceted regression models, %  

No Variables Significance, % Negative, % Positive, % 

1.  Significance of forest functions. ECONOMIC    100.00 0.00 100.00 

2.  Activity type in the forestry holding 96.66 0.00 100.00 

3.  Mature stands 85.36 19.86 80.14 

4.  Potential revenue from one hectare 84.62 13.48 86.52 

5.  Consumption of the wood felling 81.76 99.83 0.17 

6.  Massif entirety 78.31 0.09 99.91 

7.  Forest boundaries 71.90 100.00 0.00 

8.  Prospects of the forest holding 65.79 1.97 98.03 

9.  Diversity of activity in the forest holding  64.70 16.37 83.63 

10.  Place of residence 58.31 0.00 100.00 

11.  Distance 54.49 95.51 4.49 

12.  Stability of revenue from forestry 47.59 35.40 64.60 

13.  Size 47.12 25.69 74.31 

14.  Exploitable forests 43.30 98.58 1.42 

15.  Ways of acquiring the forest 41.25 13.79 86.21 

16.  Forest owners’ aims: to pick up mushrooms, 

berries, other goods  
41.24 27.85 72.15 

17.  Forest owners’ aims: to use wood for their own 

needs  
40.94 4.97 95.03 

18.  Forestry knowledge 34.21 14.23 85.77 

19.  Gender 16.27 0.14 99.86 

20.  Forest owners’ aims: hunting  10.03 0.42 99.58 

21.  Visiting the holding 4.33 91.93 8.07 

22.  Forest owners’ aims: sale of the forestry holding 2.42 51.00 49.00 

23.  Forest owners’ aims: to leave as inheritance 2.05 42.85 57.15 

24.  Forest owners’ aims: realize themselves in 

forestry activity 

0.02 

 
32.77 67.23 

 

In multiple regression model (100%) the variable “Significance of forest functions: 

ECONOMIC” with positive sign was included in all models, which determined more 

sustainable management of a forestry holding. Variable “Aims of forestry activity: realize 

themselves in forestry” were not significant when modelling mean forest sustainability.  

The best models of multiple regression are illustrated in table 12 (where all modelling 

conditions are met and determination coefficient is the highest). During all modelling the best 

models were developed to describe the tendencies of mean forest sustainability change – 

determination coefficient R2 ranged from 0.50 to 0.52, indicating that around 50% dispersion 

change could be explained by the following factors. Mean forest sustainability was mostly 
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determined by the following factors: activity type in the forest holding, share of mature stands, 

the amount of exploitable forests (in %). They were included in all models, applying both 

independent variables 4 and 5.  

 

Table 12. Impact of analysed factors on mean forestry sustainability in private holdings  
 

Models of multiple regression  

Dependent variable mean holding sustainability  

When 4 independent variables are applied  

Nr. AdjR2 AICc JB K(BP) VIF SA Model 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 model 0.512582  

 

751.872838 0.552476 0.014422 1.263120 0.456617 +MATURE***  

-EXPLOITABLE***  

-USE*** +FORESTRY 

ACTIVITY 

2 model 0.502789  

 

759.511519 0.535141 0.000038 1.088808 0.316708 +MATURE***  

-EXPLOITABLE***  

+FORESTRY ACTIVITY***  

-BOUNDARIES *** 

3 model 0.501072 760.835130 0.697117 0.000199 1.088537 0.243537 -DISTANCE*** 

+MATURE***  

-EXPLOITABLE***  

+FORESTRY ACTIVITY *** 

When 5 independent variables are applied 

4 model 0.517518  

 

749.024836 0.651865 0.010007 1.488989 0.519890 +MATURE***  

-EXPLOITABLE***  

-USE***  

+FORESTRY ACTIVITY*** 

+MASSIF** 

5 model 0.516619  

 

749.739658 0.575896 0.016195 1.287667 0.408453 +MATURE***  

-EXPLOITABLE***  

-USE*** +FORESTRY 

ACTIVITY***  

-BOUNDARIES** 

6 model 0.507620  

 

756.822897 0.723599 0.000319 1.089755 0.234959 -DISTANCE** 

+MATURE***  

-EXPLOITABLE***  

+FORESTRY ACTIVITY***  

-BOUNDARIES*** 

7 model 0.505868  

 

758.186743 0.650280 0.001002 1.517970 0.392303 -SIZE** +MATURE***  

-EXPLOITABLE***  

+FORESTRY ACTIVITY***  

-BOUNDARIES*** 

8 model 0.505185  

 

758.716978 0.786036 0.000078 1.218056 0.279933 -DISTANCE*** 

+MATURE***  

-EXPLOITABLE***  

+FORESTRY ACTIVITY*** 

+MASSIF** 

9 model 0.504073  

 

759.579433 0.685753 0.000203 1.569004 0.482848 -SIZE*** +MATURE***  

-EXPLOITABLE***  

+FORESTRY ACTIVITY*** 

+MASSIF** 
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Continuation of Table 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 model  0.503540 759.991634 0.652066 0.001504 1.512925 0.253439 -SIZE** 

+MATURE***  

-EXPLOITABLE***  

+PROSPECTS**  

+FORESTRY ACTIVITY*** 
 

Notes: the significance level of model ranking indicator (*) p = 0.10; (**) p = 0.05; (***) p = 0,01, the impact of 

model ranking variable indicator on mean 

 forest sustainability (+) – linear, (-) – opposite.  

Explanations: in each chapter of the summary diagnostic values of every listed model are provided: adjusted 

“Akaike” information criteria - AICc, “Jarque-Bera” value - JB, “Koenker” studentized Breusch-Pagan p-value – K 

(BP), the highest dispersion inflation coefficient –VIF and remaining spatial autocorrelation (total Moran Ip value) 

SA dimension  

Explanations of values: FORESTRY ACTIVITY – activity type in the forest holding; USE. – the use of wood 

felling; SIZE – size of the holding; DISTANCE – the distance from the place of residence to the forest holding; 

MATURE – share of mature stands; EXPLOITABLE – exploitable forests, %.; MASSIF – massif entirety; 

BOUNDARIES– forest boundaries; PROSPECTS – prospects of the forestry holding. 

 

When analysing the models where mean holding sustainability (AHS) is a dependent 

variable while other variables (activity type in the forest holding, share of mature stands; 

exploitable forests, %, consumption of wood felling, forest boundaries, size), are explanatory 

ones, 10 models were designed. All independent variables are also statistically significant 

because p-values of fixed parameter assessment were lower than 0.05. Independent variables of 

the seventh multifaceted regression model (except for variable “size”) are also statistically 

significant, except for the variable “size”.  
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CONCLUSIONS 

 

1.   The developed methodology of Lithuania’s small-scale private forestry sustainability 

assessment is applied when assessing sustainability in small-scale private forest holdings. A 

different number of indicators can be used and various factors affecting sustainability are 

imitated.  

 

2.   Indicators of forestry sustainability, namely annual revenue from wood consumption, annual 

number of working days, annual visits, a share of restored forests, a share of planted saplings 

area were assessed by experts as the most significant. The lowest significance was attributed to 

the following indicators: value of non-wood products, a share of carbon in stands, a share of 

certified forests, the number of recreational objects, a share of associated forest owners, a share 

of annual consulted forest owners.  

 

3.   Sustainability of Lithuania’s small-scale forestry holdings is 3.18 points or 63.6% of 

possible sustainability when 6 indicators are applied and sustainability is assessed according to 

the data of Lithuania’s Forestry Statistics.  

 

4.   By applying the newly developed methodology and having assessed 385 Lithuania’s small-

scale forestry holdings, it was found that their sustainability is medium, i. e. sustainability 

assessment score is 2.39 points in a five-point scale or 47.8% of possible sustainability.  

 

5.   The following factors affect sustainability of Lithuania’s small-scale forest holdings 

majorly: potential revenue from one hectare, a share (in per cent) of mature stands, diversity of 

activities in the forestry holding, gender, a place of residence, massif entirety, the way of forest 

acquisition, knowing forest boundaries, education, visits to the holding.  

 

6.   Mean sustainability of Lithuania’s small-scale private forest holdings is predicted by the 

share of mature stands and exploitable forests (in per cent), the use of felling, the type of activity 

in a forest holding. When 5 variables are applied, the same variables as well as changing “massif 

entirety” are included.  
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07/12/2017.  

 

Poster “Innovations in ornamental plants in urban areas”. International scientific conference 

„Landscape Creation Processes” 18/10/2018. 

 

Oral report “Latest nursery technologies in Lithuania”.  International scientific conference 

“Relevant Issues of Environment Management” (KMAIK) 3- 4/03/2017. 

 

Poster report “Analysis of recreational needs of the society in private forest holdings”. Poster 

presentation at the international conference “Landscape Creation Processes”, Girionys. 

1/03/2017. 

 

Christmas tree plantation. Nurseries in Lithuania. For landscape architecture students. Latvia 

University of Agriculture (Jelgava). 22-24/11/2017.  

 

Savonia University of Applied Sciences, Finland. In-service training. 5-10/03/2018. 
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Public environmental education project “Spend a day in nature”. Project Manager. Number of 

participants - 260 people. Execution deadline 5/06/2017 – 31/07/2017. Kaunas City 

Municipality. 

 

Practical session - creative workshop for the project “Friendly Zone # 7”. Lower Šančiai 

community. 20/12/2017. Inventory of green areas. 

 

Project “Take care of yourself and your environment”. Kaunas special school. Seminar - 

practical session “Application of woody ornamental plants”. Lecturer. 

 

2014–2020 program measure “Knowledge transfer and information activities” - PR001) in the 

area “Support for demonstration projects and information activities”  of the project “Promotion 

of the use of used mushroom substrate in order to improve the quality of production in 

horticultural farms” (No. 14PA-KK-16-1-02990). Project Manager. 

 

Commissioned - research work “Investigation of the germination of ornamental plant seeds (7 

species) depending on humidity, temperature, day-night mode in a controlled climate chamber”. 

 

2014–2020 Program measure “Knowledge transfer and information activities” in the area 

“Support for demonstration projects and information activities” of the project “Promotion of the 

use of nature-friendly hydroponic system for growing green vegetables in Lithuanian 

horticultural farms” (No. 14PA-KK-19-1-08707 -PR001). Project Manager. 

 

2017–2019 “Knowledge transfer to forest owners and farmers to develop professional skills in 

agri-environment and bioenergy activities”. Ministry of Agriculture of the Republic of 

Lithuania. Lecturer. Training on the topic “Growing of ornamental plants”. 

 

Membership 

 

Lithuanian Society of Dendrologists 
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PRIEDAI 

1 priedas. Miškų ūkio darnumo vertinimo pagal Europinius kriterijus ir rodiklius skalė (Forest Europe, 

2011) 

Kriterijai ir rodikliai 
Matavimo 

vnt. 

Vertinimas, balai 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Miško išteklių ir jų poveikio globaliam anglies ciklui priežiūra bei tobulinimas 

1.1. Miško plotai. Miškingumo metinis pokytis. proc. <-0,2 -0,2–0,0 0,0–0,1 0,1–0,2 >0,2 

1.2. Medynų tūriai. Tūrio 1 ha vidutinis metinis 

pokytis. 

m³ <-1,0 -1,0–0,0 0,0–1,0 1,0–3,0 >3,0 

1.3. Medynų amžiaus struktūra. Vienaamžių medynų 

iki 40 m. ploto dalis. 

proc. n. a. 

(never-

tinama) 

<20 balansas – – 

1.4. Anglies ištekliai. Anglies metinis pokytis 

gyvojoje biomasėje. 

proc. <-1,0 -1,0–0,0 0,0–1,0 1,0–2,0 >2,0 

2. 2. Miško ekosistemų sveikatingumo ir gyvybingumo priežiūra 

2.1. Oro teršalų iškritos. Ekosistemų, pasiekusių 

eutrofikacijos rizikos ribą dėl teršalų, plotų dalis). 

proc. >80 50-80 20-50 1-50 0 

2.2. Dirvožemio sąlygos. C/N indekso vidutinė 

reikšmė (C/N indeksas yra anglies ir azoto miško 

dangoje santykio su anglies ir azoto santykiu 

dirvožemyje santykis) 

indeksas <1,0 1,0-1,2 1,2-1,3 1,3-1,5 >1,5 

2.3. Defoliacija. 2, 3 ir 4 defoliacijos klasės medžių 

dalis. 

proc. >80 50-80 20-49 10-19 <9 

2.4. Miškų pažeidimai. Miško plotas, pažeistas dėl 

biotinių (be gaisrų), abiotinių ir žmonių sukeltų 

priežasčių/gaisrų pažeistas plotas. 

proc. >12/>2  1,4/0,3-0,5 0,1-1/<0,3 <0,1 

3. Miškų produkcinių funkcijų (medieninių ir nemedieninių) priežiūra ir skatinimas 

3.1. Prieaugis ir kirtimai. Kirtimų ir grynojo metinio 

prieaugio santykis. 

proc. >100 95-100 – <95 – 

3.2. Apvalioji mediena. Prekinės apvaliosios 

medienos vertės ir medynų tūrio santykis. 

€/1000 m³ <255 255-

390 

390-

870 

870-930 >930 

3.3 Nemedieniniai produktai. Nemedieninių produktų 

vertė. 

€/ha – <5 5-30 30-65 >65 

3.4. Paslaugos. Miško paslaugų vertė. €/ha – – <6 >6 – 

3.5. Miškotvarkos projektai. Plotas, kuriame 

ūkininkaujama su miškotvarkos projektais. 

proc. 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 

4. Miško ekosistemų biologinės įvairovės priežiūra, saugojimas ir tobulinimas 

4.1. Miškų rūšinė sudėtis. Grynųjų medynų plotas. proc. >70 40-70 20-40 15-70 <15 

4.2. Atkūrimas. Savaiminio miškų atkūrimo dalis. proc. <15 15-50 51-80 81-95 >95 

4.3. Natūralumas. Plantacinių miškų ploto dalis. proc. >75 21-75 6-20 1-5 <1 

4.4. Introdukuotos medžių rūšys. Introdukuotų 

medžių rūšių medynų ploto dalis. 

proc. >45 21-45 1,5-20 0,2-1,5 <0,2 

4.5. Negyva mediena. Negyvosios medienos tūris. m³/ha – n. a. <7 7-15 >15 

4.6. Genetiniai ištekliai. Miško ploto dalis, skirta 

genetinių išteklių apsaugai. 

proc. – –0-0,08 0,08-0,25 0,25-1,35 >1,35 

4.7. Kraštovaizdžio tipas. Kraštovaizdžio tipo indeksas. indeksas 1-5 <1,49 1,5-2,49 2,5-3,49 3,5-4,49 >4,49 

4.8. Pažeidžiamos medžių rūšys. Duomenų apie 

pažeidžiamas medžių rūšis prieinamumas. 

skalė 1-4 – duomenys 

nepakan-

kami 

duom. 

dauguma 

atvejų 

visi  

duomenys 

aiškiai 

pagerinta 

padėtis 

4.9. Saugomi miškai. Saugomų miškų plotų dalis. proc. – <15 15-20 >20 – 



165 

1 priedo tęsinys 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Apsauginių funkcijų priežiūra ir pagerinimas miškų ūkyje (ypač dirvos ir vandenų) 

5.1. Dirvožemio ir vandenų apsauginės funkcijos. 

Apsauginių funkcijų indeksas: dirvos ir vandenų. 

skalė 2-4 – nėra 

duomenų 

daliniai 

duomenys 

visi – 

5.2. Infrastruktūros ir kt. apsauginės funkcijos. 

Apsauginių funkcijų indeksas: infrastruktūros ir kt. 

skalė 2-4 – nėra 

duomenų 

daliniai 

duomenys 

visi – 

6. Kitų socialinių-ekonominių funkcijų ir sąlygų priežiūra 

6.1. Miško valdos. Informacijos apie nuosavybę ir 

privačias valdas prieinamumas. 

skalė 3-4 – n. a. duomenys 

tik apie 

nuosavybę 

duomenys apie 

nuosavybę ir 

valdas 

– 

6.2. Miškų sektoriaus indėlis į BVP. Miškų 

sektoriaus dalis BVP. 

proc. – <0,7 0,7-1,5 1,5-3,0 >3,0 

6.3. Grynosios pajamos. Vidutinės metinės miškų 

verslo grynosios pajamos. 

Eur/ha neigia-

mos 

0-35 35-80 80-175 >175 

6.4. Išlaidos paslaugoms. Vyriausybės vidutinės 

metinės išlaidos miško paslaugoms. 

Eur/ha – <10 10-20 >20 – 

6.5.Miškų sektoriaus darbo jėga. Miškų sektoriaus 

darbo jėgos dalis nuo gyventojų skaičiaus. 

proc. <0,2 0,2-0,4 0,4-0,9 0,9-1,3 >1,3 

6.6. Profesinis saugumas ir sveikata. Nelaimingų 

atsitikimų skaičius 1000 darbuotojų per metus. 

vnt. – n.a. >35 5-35 <5 

6.7. Medienos sunaudojimas. Medienos produktų 

(apvaliosios medienos vidutinis metinis) 

sunaudojimas 1 gyventojui. 

m³ <0,45 0,45-0,8 0,8-1,6 1,6-2,9 >2,9 

6.8. Prekyba mediena. Importo dalis sunaudotoje 

medienoje. 

proc. >65 20-65 (-20)-20 (-20)-(-70) <-70 

6.9. Energija iš medienos. Energijos iš medienos 

dalis nuo pagaminamos šalyje energijos. 

proc. – <5 5-20 20-50 >50 

6.10. Prieinamumas rekreacijos. Apsilankančių 

miškuose metinis skaičius. 

vnt./ha ؘ– <50 50-150 151-500 >500 

6.11. Kultūros ir dvasinės vertybės. Duomenų apie 

kultūrines ir dvasines vertybes prieinamumo 

indeksas. 

skalė 3-4 – – daliniai 

duomenys 

visi  

duomenys 
n. a. 
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2 priedas. Eksperto anketa 

EKSPERTO ANKETA 

  

LAMMC filialo Miškų instituto Miško išteklių, ekonomikos ir politikos skyrius atlieka 

apklausą, kurios tikslas yra įvertinti miškininkavimo darnumą įtaką darančius veiksnius 

Lietuvos privačių miškų valdose. Būtume dėkingi, jei atsakytumėte į anketos klausimus. 

Anketa yra anoniminė ir surinkti duomenys bus naudojami tik mokslo tikslais. 

 

1. Įvertinkite Lietuvos privačių miškų ūkio svarbą valstybei, suskirstydami visą jo teikiamą 

naudą (100 proc.) į keturias dalis: dabartinė ekonominė, ekologinė, socialinė nauda ir nauda 

ateities kartoms 
Naudos rūšys Procentai 

• Ekonominė nauda (produkcija, pajamos)  

• Ekologinė nauda (vandenų, dirvų, oro, biologinės įvairovės apsauga)  

• Socialinė nauda (rekreacinė, kultūrinė-dvasinė, įdarbinimas)  

• Nauda ateities kartoms (ją užtikrina veikla, duosianti naudą ateityje – naujų želdinių 

įveisimas, miškų atkūrimas, jaunuolynų ugdymas ir pan.) 

 

Iš viso 100,0 

 

2. Įrašykite rodiklio eilės numerį (rangą) pagal jo svarbumą kiekvienos privačių miškų ūkio 

naudos rūšies apibūdinimui. Svarbiausias – 1, nesvarbiausias – 10 (1-3 punktai) ir 3 (4-tas 

punktas). Galima vietoj pateiktų mažiau svarbių rodiklių (juos išbraukiant) įrašyti kitus – 

svarbesnius  

Rodikliai 
Svarbumo rangai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Svarbumas ekonominei naudai 

• Medienos naudojimo metinės pajamos            

• Kirtimų ir grynojo tūrio prieaugio santykis            

• Medynų tūrio vidutinis metinis pokytis            

• Metinės investicijos            

• Kirtimo atliekų panaudojimas            

• Brandžių medynų ploto dalis            

• Neapskaitytos ir iškirstos medienos vertės 

santykis  

          

• Parduotos per metus apvaliosios medienos 

ir medynų tūrio santykis  

          

• Nemedieninių produktų vertė            

• Kita 

 

 

 

 

 

          

 

 

Svarbumas ekologinei naudai 
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2 priedo tęsinys 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

• Pažeistų miškų ploto dalis dėl abiotinių 

veiksnių, vabzdžių, ligų ir žvėrių 

          

• Saugomų ir apsauginių miškų ploto dalis            

• Plantacinių miškų ploto dalis            

• Neplynų pagrindinių kirtimų ploto dalis            

• Kertinės miško buveinės            

• 2, 3 ir 4 defoliacijos klasės medžių dalis           

• Negyvos medienos kiekis           

• Anglies sankaupos            

• Sertifikuotų miškų dalis            

• Kita 

 

 

 

          

Svarbumas socialinei naudai 

• Metinis darbo dienų skaičius miškuose            

• Metinis miško lankytojų skaičius            

• Rekreacinių miškų dalis            

• Miško plotų su miškotvarkos projektais 

dalis  

          

• Laisvai lankomų miškų dalis            

• Nelaimingų atsitikimų skaičius per metus           

• Rekreacinių objektų skaičius            

• Asocijuotų miškų savininkų dalis            

• Konsultuotų per metus miško savininkų 

dalis  

          

• Kita 

 

 

          

Svarbumas ateities kartoms           

• Atkuriamų miškų dalis            

• Išugdomų jaunuolynų dalis            

• Kita 

 

 

          

 

AČIŪ UŽ ATSAKYMUS 
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3 priedas. Miško savininko anketa  

MIŠKO SAVININKO ANKETA F-1 /... 

 LAMMC filialo Miškų instituto Miško išteklių, ekonomikos ir politikos skyrius atlieka 

Lietuvos privačių miško savininkų apklausą, kurios tikslas yra įvertinti miško savininkų 

struktūrinius ir miškininkavimo pokyčius, nustatyti miško savininkų miškininkavimo tikslus bei 

darnumą įtakojančius veiksnius. Būtume dėkingi, jei sutiktumėte prisidėti prie atliekamo tyrimo 

ir atsakytumėte į anketos klausimus. Anketa yra anoniminė ir surinkti duomenys bus naudojami 

tik moksliniais tikslais. 

 

• Įvertinkite šiuos teiginius pagal savo nuostatas (įvertinkite kiekvieną teiginį ir 

atsakymo variantus apibraukite: jei visiškai nesutinku – 1, jei visiškai sutinku – 5 arba 

kurį nors tarpinį variantą): 

 

Teiginys 
Visiškai 

nesutinku 
Greičiau 

nesutinku 
Nesu 

apsisprendęs 
Greičiau 

sutinku 
Visiškai 

sutinku 
• Privatūs miškai yra visos valstybės turtas, 

todėl valdžia turi jais rūpintis, saugoti, 

kontroliuoti, ir t. t. 

1 2 3 4 5 

• Privatūs miškai yra privačių asmenų turtas, 

todėl patys savininkai ir turi spręsti, kaip 

juose miškininkauti (pvz., kokias medžių 

rūšis sodinti, ką ir kada kirsti, ką saugoti, 

kam leisti lankytis ir kt.). 

1 2 3 4 5 

  

• Įvertinkite šias Jūsų miško funkcijas pagal svarbumą Jums? (įvertinkite kiekvieną 

funkciją ir atsakymo variantus apibraukite: jei nesvarbu – 1, jei labai svarbu – 5 arba 

kurį nors tarpinį variantą) 

 

Funkcija 
Visiškai 

nesvarbu 
Greičiau 

nesvarbu 
Nesu 

apsis-

prendęs 

Greičiau 

svarbu 
Labai 

svarbu 

• Ekonominė (piniginės pajamos, mediena, šalutiniai 

miško produktai, kt.)  
1 2 3 4 5 

• Socialinė ( rekreacija, turizmas, pramogos, kt.) 1 2 3 4 5 
• Ekologinė (deguonies gamyba, vandenų apsauga, 

bioįvairovė, kt.)  
1 2 3 4 5 
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Bendra informacija apie savininko valdomus miškus 
 

• Koks yra Jūsų valdomo miško bendras plotas? (nurodykite plotą)          ha; 
 

• Kiek Jūs valdote atskirų kadastrinių sklypų, kuriuose yra miško?(nurodykite 

sklypų skaičių)      vnt; 
 

• Ar Jūsų valdomi miškai sudaro vientisą masyvą? (atsakymo variantą 

pažymėkite) 

        Taip □     Ne □  
 

• Koks atstumas nuo Jūsų nuolatinės gyvenamosios vietos iki valdomo miško? 

(įrašykite atstumą, km)   

   a) iki artimiausio sklypo            km 

   b) iki tolimiausio sklypo            km 
 

• Kokia nuosavybės teise Jūs valdote savo miškus (atsakymo variantą (-us) 

apibraukite): 

 a) asmenine nuosavybe; 

 b) bendra jungtine (sutuoktinių) nuosavybe; 

 c) bendra daline nuosavybe; 
 

•  Kaip Jūs įsigijote savo mišką (-us) (apytiksliai nurodykite procentais, proc.) 

 

Įsigijimo būdas 
Procentas nuo valdomų 

miškų ploto, proc. 

1.  Grąžinta/perkelta buvusi nuosavybė  

• Suteikta kaip kompensacija už turėtą nuosavybę  

• Paveldėta  

• Gauta kaip dovana  

• Įsigyta iš valstybės pagal pirkimo-pardavimo sutartį   

• Įsigyta iš privataus asmens (fizinio ar juridinio) pagal pirkimo- pardavimo 

sutartį 

 

• Įsigyta per varžytines  

• Kita (nurodykite):   
 

• Nuo kada Jūs tapote miško savininku? (nurodykite metus)           metais. 
 

• Kokioms miškų grupėms priklauso Jūsų valdomas miškas (-ai)?(jei žinote, 

apytiksliai nurodykite procentais, proc.) 
 

Miškų grupė Procentas nuo valdomų miškų ploto, proc. 

II grupės (specialios paskirties miškai)  

III grupės (apsauginiai miškai)  

IV grupės (ūkiniai miškai)  

Nežinau  

Ar esate akcininkas (pajininkas ar pan.) privačios įmonės, bendrovės ar kt., kuri turi 

nuosavų miškų? (atsakymo variantą pažymėkite) 

Taip  □         Ne □         Nenoriu atsakyti □  
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Informacija apie savininko miškininkavimo tikslus 

 

• Prisiminkite, kokie buvo Jūsų pradiniai tikslai įsigyjant mišką (-us)? Įvertinkite 

šiuos tikslus pagal svarbą Jums (įvertinkite kiekvieną teiginį ir atsakymo variantus 

apibraukite: jei nesvarbu – 1, jei labai svarbu – 5 arba kurį nors tarpinį variantą) 
 

Tikslas Visai 

nesvarbu 
Greičiau 

nesvarbu 

Nei svarbu, 

nei 

nesvarbu 

Greičiau 

svarbu 
Labai 

svarbu 

1.Atgauti savo ar tėvų/kitų artimųjų sovietmečiu 

atimtą turtą 
1 2 3 4 5 

2.Realizuoti save miškininkavimo veikloje 1 2 3 4 5 
3.Įsigytą mišką su sklypu parduoti už „gerą“ kainą 1 2 3 4 5 
4.Įsigytą mišką iškirsti, o sklypą parduoti 1 2 3 4 5 
5.Periodiškai ar nuolat gauti pajamų iš medienos 

pardavimų 
1 2 3 4 5 

6.Apsirūpinti mediena savo reikmėms (malkomis 

ar kt.) 
1 2 3 4 5 

7.Pritaikyti mišką gyvenamajai ar rekreacinei 

aplinkai  
1 2 3 4 5 

8.Investuoti lėšas, įgyjant nekilnojamojo turto 

(ilgalaikė investicija) 
1 2 3 4 5 

9.Saugoti gamtą, bioįvairovę savo miške 1 2 3 4 5 
10.Rinkti grybus, uogas ir kitas miško gėrybes 

savo miške 
1 2 3 4 5 

11.Medžioti savo miške 1 2 3 4 5 
12.Sklypas įsigytas žemės ūkio veiklai (miškas 

nebuvo prioritetas) 
1 2 3 4 5 

13.Kita (įrašykite) 1 2 3 4 5 
 

• Ar Jūsų miškininkavimo tikslai laikui bėgant keitėsi? (atsakymo variantą 

pažymėkite, pažymėjus asakymą „ne“ - pereikite prie 16 klausimo, kitais 

atvejais – atsakinėkite į klausimus iš eilės) 

 Taip  □         Iš dalies □         Ne □  

 

• Įvertinkite, kokie yra Jūsų dabartiniai veiklos tikslai Jūsų miške (-uose) 

(įvertinkite kiekvieną teiginį ir atsakymo variantus apibraukite: jei nesvarbu – 1, 

jei labai svarbu – 5 arba kurį nors tarpinį variantą) 
 

Tikslas Visai 

nesvarbu 
Greičiau 

nesvarbu 

Nei 

svarbu, 

nei 

nesvarbu 

Greičiau 

svarbu 
Labai 

svarbu 

2.Realizuoti save miškininkavimo veikloje 1 2 3 4 5 

3.Įsigytą mišką su sklypu parduoti už „gerą“ kainą 1 2 3 4 5 

4.Įsigytą mišką (-us) iškirsti, o sklypą (-us) parduoti 1 2 3 4 5 

5.Periodiškai ar pastoviai gauti pajamų iš medienos 

pardavimų 

1 2 3 4 5 

6. Apsirūpinti mediena savo reikmėms (malkomis ar kt.) 1 2 3 4 5 

7.Pritaikyti mišką gyvenamajai ar rekreacinei aplinkai  1 2 3 4 5 

8.Investuoti lėšas, įgyjant nekilnojamojo turto (ilgalaikė 

investicija) 

1 2 3 4 5 

9.Saugoti gamtą, bioįvairovę 1 2 3 4 5 

10.Rinkti savo miške grybus, uogas ir kitas miško gėrybes  1 2 3 4 5 
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Tikslas Visai 

nesvarbu 
Greičiau 

nesvarbu 

Nei 

svarbu, 

nei 

nesvarbu 

Greičiau 

svarbu 
Labai 

svarbu 

11.Medžioti savo miške 1 2 3 4 5 

12.Sklypą naudoti žemės ūkio veiklai (miškas nėra 

prioritetas) 

1 2 3 4 5 

13.Kita (nurodykite): 

 

1 2 3 4 5 

 

• Ką planuojate daryti su savo valdomu mišku (-ais) ateityje? (atsakymo 

variantą apibraukite) 

• Ketinu viską parduoti; 

• Ketinu dalį miškų parduoti, o likusius pasilikti 

• Išsaugoti miško valdą nepakitusią; 

• Ketinu valdą plėsti – įsigyti (pirkti ar pan.) daugiau miško; 

• Plotus ketinu plėsti įveisiant miškus ne miško žemėje. 

• Ketinu perduoti valdą paveldėtojams. 

• Kita (nurodykite pvz., išnuomoti, dovanoti ar pan.)                    .          
 

Informacija apie savininko miškų ūkio veiklą ir veiklos organizavimą 
 

• Kaip dažnai Jūs lankotės savo miško valdoje? (atsakymo variantą apibraukite) 

a. Kartą per savaitę ir dažniau; 

b. 1-2 kartus per mėnesį; 

c. 1-2 kartus per pusmetį; 

d. 1-2 kartus per metus; 

e. 1-2 kartus per 3 metus; 

f. Kita (nurodykite)                  .  
 

• Ar galite savarankiškai rasti savo miško/-ų ribas? (atsakymo variantą 

pažymėkite) 

Taip  □         Iš dalies □         Ne □  
 

• Jūs miškų ūkio veiklą (kirtimai, atkūrimas ir pan.) savo valdoje vertinate 

kaip … (atsakymo variantą apibraukite) 

• Pagrindinę savo veiklą (nurodykite, kiek vidutiniškai iškertate per metus 

.................m3); 

• Papildomą, tačiau pastovią veiklą (nurodykite, kiek vidutiniškai iškertate 

per metus .................m3); 

• Epizodinę veiklą; 

• Jokia veikla nevykdoma; 

• Kita (nurodykite)                  . 
  

• Iš veiklos asmeninėje miško valdoje Jūs … (atsakymo variantą apibraukite) 

a. Gaunate pagrindines savo pajamas; 

b. Gaunate pastovias papildomas pajamas; 

c. Pajamų gaunate retai; 

d. Neturite nei pajamų, nei išlaidų 

e. Turite daugiau išlaidų nei pajamų; 

f. Turite tik išlaidų; 

g. Kita (nurodykite)                  . 
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• Jei 22 klausime atsakėte, kad iš savo miško valdos gaunate pajamų, 

nurodykite, kas sudaro šias pajamas (atsakymo variantą (-us) pažymėkite) , jei 

pajamų negaunate, pereikite prie 24 klausimo 

• Pajamos už parduotą nenukirstą mišką; 

• Pajamos už parduotą žaliavinę medieną (rąstai); 

• Pajamos už parduotus medienos produktus (paruoštos malkos, lentos, kt.); 

• Pajamos už parduotus šalutinius miško produktus (pabraukite: grybus, uogas, 

riešutus, kalėdines eglutes, sulą, kt.    ); 

• Pajamos, gautos už naudojimąsi Jūsų mišku poilsiavimo tikslais; 

• Pajamos, gautos už naudojimąsi Jūsų mišku medžioklės tikslais; 

• Kita (nurodykite)                     . 
 

• Kas dažniausiai priima sprendimus dėl ūkinės veiklos Jūsų miške(-uose)? 

(atsakymo variantą apibraukite) 

• Visus sprendimus priimu pats; 

• Sprendimus priimu pasitarus su šeimos nariais; 

• Sprendimus priimu pasitarus su kitais bendraturčiais; 

• Sprendimus priimu pasitarus su specialistais ar konsultantais; 

• Sprendimus priima kitas šeimos narys (nurodykite)                   ; 

• Kita (nurodykite)                   . 
 

• Kas dažniausiai organizuoja ūkinę veiklą Jūsų miške (-uose)? (atsakymo 

variantą apibraukite) 

• Organizuoju aš pats (-ti); 

• Organizuoju kartu su šeimos nariais; 

• Organizuoju kartu su kitais bendraturčiais; 

• Organizuoja kitas mano šeimos narys (-iai) (nurodykite)                   ; 

• Organizuoja samdomas fizinis ar juridinis asmuo; 

• Kita (nurodykite)                   . 
 

• Kas paprastai vykdo ūkinę veiklą Jūsų miške (-uose)? (atsakymo variantą (-us) 

apibraukite) 

• Dirbu aš pats; 

• Dirbu kartu su šeimos nariais; 

• Dirbu kartu su kitais bendraturčiais; 

• Dirbu pats ir padėti samdau kitus (pabraukite: privačią įmonę, miškų urėdiją, 

darbininkus);                  

• Pats nedirbu, samdau kitus asmenis (pabraukite: privačią įmonę, miškų 

urėdiją, darbininkus);                    

• Pats nedirbu, dirba kitas šeimos narys (-iai)                  ; 

• Kita (nurodykite)                   . 
 

• Kokią veiklą Jūs vykdėte savo valdomuose miškuose per pastaruosius 

10 metų (jei miško įsigijote vėliau – vertinkite laikotarpį nuo 

įsigijimo)?(atsakymo variantą (-us) apibraukite) 
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Veikla 

Veiklos atlikimo būdas 

Veiklą 

atlikau pats 

ar su šeimos 

nariais 

Veiklą atliko kiti 

fiziniai asmenys 

talkos būdu (giminės, 

kaimynai) 

Veiklą atliko 

samdytas 

fizinis asmuo 

Veiklą atliko 

samdytas 

juridinis asmuo 

Plyni miško kirtimai     

Retinimai ir einamieji kirtimai     

Jaunuolynų ugdymo kirtimai 

(iki 20 m. amžiaus medynuose) 
    

Sanitariniai kirtimai     

Kraštovaizdžio formavimo 

kirtimai 
    

Ribinių linijų kirtimai     

Miško atkūrimas     

Miško želdinių priežiūra     

Naujų miškų įveisimas     

Kalėdinių eglučių ruošimas     

Lankymasis miško valdoje 

miško būklės stebėsenos 

tikslais 

    

Kita (nurodykite):     

     

Poilsiavimas  

Šalutinių miško produktų 

rinkimas: 
 

grybavimas  

uogavimas  

sulos leidimas  

kita (nurodykite):  

  

Jokia veikla nebuvo vykdoma  

 

• Jei pastaraisiais 10 metų (jei miško įsigijote vėliau – vertinkite laikotarpį nuo 

įsigijimo) ūkinės veiklos nevykdėte, tai dėl kokių priežasčių? (atsakymo 

variantą (-us) apibraukite) 

a. Miškas yra per toli, kad užsiimčiau miškų ūkio veikla; 

b. Neturiu tam reikalingų priemonių ir technikos; 

c. Žemos medienos kainos lyginant su darbų išlaidomis; 

d. Neturiu tam pakankamai žinių ir patirties; 

e. Dėl teisinių apribojimų pastaraisiais metais jokia veikla nebuvo galima. 

f. Nebuvo jokių reikalingų atlikti darbų. 

g. Kita (nurodykite)                   . 
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• Nurodykite, kam Jūs paprastai naudojate savo miške nukirstą medieną 

(atsakymo variantą apibraukite): 

a. Tik savo reikmėms; 

b. Didesnę dalį savo reikmėms, likusią parduodu; 

c. Didesnę dalį parduodu, o likučius sunaudoju pats; 

d. Paprastai viską parduodu; 

e. Kita (nurodykite)                   . 

  

• Kokią veiklą numatote vykdyti savo miške (-uose) per ateinančius 

10 metų?(atsakymo variantą (-us) apibraukite) 

 
 

 

Veikla 

Veiklos atlikimo būdas 

Veiklą 

atliksiu pats 

ar su šeimos 

nariais 

Veiklą atliks 

samdomas 

fizinis asmuo 

Veiklą atliks kiti 

fiziniai asmenys 

talkos būdu (giminės, 

kaimynai) 

Veiklą atliks 

juridinis 

asmuo 

Plyni miško kirtimai     

Retinimai ir einamieji kirtimai     

Jaunuolynų ugdymo kirtimai (iki 20 

m. amžiaus medynuose) 
    

Sanitariniai kirtimai     

Kraštovaizdžio formavimo kirtimai     

Ribinių linijų kirtimai     

Miško atkūrimas     

Miško želdinių priežiūra     

Naujų miškų įveisimas     

Kalėdinių eglučių ruošimas     

Lankymasis miško valdoje miško 

būklės stebėsenos tikslais 
    

Kita (nurodykite):     

     

Poilsiavimas  

Šalutinių miško produktų rinkimas:  

grybavimas  

uogavimas  

sulos leidimas  

kita (nurodykite):  

  

Jokia veikla nebuvo vykdoma  
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Bendra informacija apie savininką 

• Jūs esate (atsakymo variantą pažymėkite): 

      Moteris  □         Vyras □          Nenoriu atskleisti  □  
 

• Jūsų amžius (nurodykite)                   . 
 

• Jūsų išsilavinimas (atsakymo variantą apibraukite): 

• Aukštasis; 

• Aukštesnysis; 

• Profesinis; 

• Vidurinis; 

• Pagrindinis; 

• Pradinis; 

a. Kita (nurodykite)                   . 
 

• Jūsų specialybė (nurodykite)                   . 
 

• Jūsų žinios miškininkystės srityje (atsakymo variantą apibraukite): 

a. Aukštasis miškininkystės/miškotyros išsilavinimas; 

b. Aukštesnysis miškininkystės išsilavinimas; 

c. Miškininkystės išsilavinimo neturiu, bet yra darbo patirtis miškų ūkio srityje; 

d. Kursai ir seminarai; 

e. Masinės informavimo priemonės (spauda, televizija, internetas ir pan.); 

f. Nieko nežinau;  

g. Kita (nurodykite)                   . 
 

• Kuo Jūs šiuo metu užsiimate? (atsakymo variantą apibraukite) 

a. Verslininkas; 

b. Tarnautojas; 

c. Samdomas darbuotojas;  

d. Ūkininkas; 

e. Pensininkas; 

f. Namų šeimininkas; 

g. Studentas;  

h. Bedarbis; 

i. Kita (nurodykite)                   . 
 

• Pažymėkite organizacijas, draugijas ar kt., susijusias su miškais ir veikla 

juose, kurių narys esate: 

• Medžiotojų būrelis; 

• Miško savininkų asociacija; 

• Miško savininkų kooperatyvas; 

• Nevyriausybinė aplinkosauginė organizacija; 

• Žaliųjų partija; 

• Lietuvos ornitologų draugija; 

• Kita (nurodykite)                  ; 

• Nepriklausau jokiai su miškais ar veikla juose susijusiai organizacijai, draugijai ar pan.  
 

• Jūsų gyvenamoji vieta                   miestas,                kaimas,  ___      savivaldybė. 
 

• Kokios yra vidutinės pajamos vienam Jūsų šeimos nariui per mėnesį 

(nurodykite):   Eur 

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų atsakymus! 
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4 priedas. Lietuvos privačių miškų ūkio darnumo rodiklių svarbumo ekspertinio įvertinimo rezultatai 

Kriterijai ir 

rodikliai 

Ekspertų vertinimai Vidutinis 

įvertinimas 

balais* 

Svar-

bumo 

eilė 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

1. Ekonominis 

1.1.Medienos 

naudojimo metinės 

pajamos  

8 9 9 X 4 9 9 X 8 9 5 3 10 9 10 10 9 9 8 10 2 9 8 8 8 3 10 10 10 9 8,035 1 

1.2.Kirtimų ir 
grynojo tūrio 

prieaugio santykis  

9 10 8 3 1 8 8 10 9 2 9 1 6 8 9 9 7 8 7 10 10 10 10 9 10 3 9 9 10 10 7,733 2 

1.3.Medynų tūrio 
vidutinis metinis 

pokytis  

8 9 6 3 10 9 9 10 8 10 10 6 10 7 3 7 9 7 10 8 9 4 7 8 7 3 9 9 9 6 7,733 3 

1.4.Metinės 

investicijos  

8 10 7 5 9 9 9 10 8 4 9 8 8 7 1 4 7 7 6 9 2 7 X 7 8 5 10 9 10 10 7,345 4 

1.5.Kirtimo atliekų 

panaudojimas  

8 9 4 8 9 8 8 9 9 5 6 10 9 7 4 5 4 7 6 8 10 5 10 8 8 8 4 7 10 7 7,333 5 

1.6.Brandžių 

medynų ploto dalis  

7 7 2 1 9 8 8 10 8 8 10 10 8 7 5 2 9 8 7 9 10 1 8 10 1 1 4 7 10 10 6,833 6 

1.7.Neapskaitytos 

ir iškirstos 

medienos vertės 
santykis  

7 3 6 5 9 7 7 9 8 X 7 8 10 3 7 X 10 8 7 8 2 4 8 7 6 5 1 6 5 5 6,357 7 

1.8.Parduotos per 

metus apvaliosios 

medienos ir 
medynų tūrio 

santykis  

6 5 3 7 4 9 9 2 8 3 X 10 9 5 2 3 10 6 7 1 10 6 9 6 9 7 5 7 5 7 6,207 8 

1.9.Nemedieninių 
produktų vertė  

5 8 1 10 9 5 5 2 5 1 4 1 7 4 8 1 4 5 4 8 1 1 10 6 5 10 2 7 10 6 5,167 9 

2. Ekologinis  

2.1.Pažeistų miškų 

ploto dalis dėl 
abiotinių veiksnių, 

vabzdžių, ligų ir 

žvėrių  

7 9 8 7 9 7 7 2 8 1 8 10 9 8 8 5 8 9 8 10 10 8 5 10 9 7 6 8 10 10 7,700 1 
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*dešimtbalė skalė: svarbiausias – 10, nesvarbiausias – 1. X – neįvertinta  

4 priedo tęsinys 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

2.2.Saugomų ir 
apsauginių miškų 
ploto dalis  

7 5 7 1 9 8 8 10 9 9 10 10 9 8 1 10 10 10 9 10 6 6 10 6 6 1 1 6 6 6 7,133 2 

2.3.Plantacinių 
miškų ploto dalis  

6 3 5 6 9 6 6 4 8 3 10 10 10 7 2 7 10 9 8 9 9 2 7 8 6 6 1 6 8 7 6,600 3 

2.4.Neplynų 
pagrindinių kirtimų 
ploto dalis  

6 6 5 2 1 6 6 6 X 6 9 3 7 8 X 6 8 7 6 6 2 9 10 4 9 2 6 9 10 8 6,179 4 

2.5.Kertinės miško 
buveinės  

6 4 X 4 9 8 8 4 7 8 9 10 7 7 5 8 6 8 8 9 1 6 8 5 4 4 1 4 8 3 6,172 5 

2.6. 2, 3 ir 4 
defoliacijos klasės 
medžių dalis 

6 1 6 5 9 7 7 2 8 10 8 5 9 5 9 2 9 7 8 9 1 7 7 8 3 5 8 6 1 5 6,100 6 

2.7. Negyvos 
medienos kiekis  

5 2 X 8 10 5 5 7 5 2 5 10 7 6 4 6 10 8 7 9 2 5 7 6 4 8 1 6 8 7 6,069 7 

2.8. Anglies kiekis 
medynuose  

5 1 X 5 9 5 5 2 9 5 7 5 9 8 10 4 8 7 8 5 1 1 9 6 4 5 10 4 6 3 5,724 8 

2.9. Sertifikuotų 
miškų dalis  

5 9 X 9 1 4 4 1 8 6 5 5 7 6 6 1 4 5 5 X 1 4 6 8 X 9 8 8 4 8 5,444 9 

3. Socialinis  

3.1.Metinis darbo 
dienų skaičius 
miškuose  

8 9 10 3 10 7 7 10 9 10 9 8 9 8 2 7 10 8 9 9 1 9 7 9 10 3 10 10 10 10 8,033 1 

3.2.Metinis miško 
lankytojų skaičius  

7 4 9 6 10 7 7 9 5 9 10 10 X 7 6 10 10 8 10 10 10 4 9 7 8 6 7 8 10 9 8,000 2 

3.3.Rekreacinių 
miškų dalis  

6 3 8 3 10 6 6 7 5 8 9 10 10 7 3 5 10 9 8 10 10 7 10 
 

9 5 3 2 6 4 9 6,933 3 

3.4.Miško plotų su 
miškotvarkos 
projektais dalis  

6 7 X 2 9 9 9 2 8 1 3 1 10 8 10 3 6 6 7 8 10 5 1 10 9 2 10 10 10 9 6,586 4 

3.5.Laisvai lanko-
mų miškų dalis  

7 1 7 7 10 7 7 10 5 7 9 10 X 7 4 6 10 6 9 9 2 2 10 2 10 7 2 8 1 3 6,379 5 

3.6.Nelaimingų 
atsitikimų skaičius 
per metus 

6 8 3 6 10 5 5 7 5 4 6 8 X 6 8 4 10 6 8 10 1 1 10 3 2 6 1 9 10 6 6,000 6 

3.7.Rekreacinių 
objektų skaičius  

5 4 X 5 9 6 6 2 5 3 6 10 9 6 5 9 6 9 9 9 1 8 2 3 7 5 X 6 1 7 5,821 7 

3.8.Asocijuotų 
miškų savininkų 
dalis  

6 5 6 4 10 4 7 7 8 6 10 6 5 7 9 2 9 6 7 8 1 6 3 3 8 4 2 8 4 4 5,766 8 

3.9.Konsultuotų per 
metus miško 
savininkų dalis  

5 2 4 5 10 4 4 4 7 5 6 8 X 8 7 1 10 10 6 9 1 3 5 5 3 5 1 8 6 7 5,482 9 

4. Ateities  

4.1.Atkuriamų 
miškų dalis  

8 7 8 1 10 10 10 10 9 10 9 10 10 9 10 9 10 9 10 10 X 10 8 9 6 1 5 9 9 10 8,310 1 

4.2.Išugdomų 
jaunuolynų dalis  

8 10 9 2 10 10 10 7 9 9 10 10 9 5 6 X 10 7 8 8 X 9 10 9 7 2 8 4 9 8 7,966 2 
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5 priedas. Valdų miško ūkio darnumo įvertinimas 

VALDŲ MIŠKO ŪKIO DARNUMO ĮVERTINIMAS 

Valdų Nr. 
Rodikliai * Įvertinimas balais 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.  

1 1,205 0,93 0,89 0,429 0,57 0,118 4,142 

2 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 

3 1,205 0,93 0,89 0,286 0,342 0,118 3,771 

4 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 

5 1,205 0,93 0,534 0,429 0,57 0,118 3,786 

6 1,205 0,93 0,178 0,286 0,57 0,118 3,287 

7 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

8 1,205 0,93 0,178 0,572 0,57 0,118 3,573 

9 1,205 0,558 0,178 0,572 0,57 0,118 3,201 

10 1,205 0,93 0,178 0,286 0,57 0,118 3,287 

11 1,205 0,93 0,178 0,286 0,57 0,118 3,287 

12 0,723 0,558 0,178 0,429 0,228 0,118 2,234 

13 0,241 0,186 0,178 0,143 0,114 0,118 0,98 

14 0,241 0,186 0,89 0,286 0,114 0,118 1,835 

15 1,205 0,93 0,178 0,429 0,57 0,118 3,43 

16 1,205 0,93 0,89 0,143 0,57 0,118 3,856 

17 0,482 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,507 

18 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 

19 1,205 0,93 0,178 0,429 0,57 0,118 3,43 

20 0,964 0,558 0,178 0,429 0,228 0,118 2,475 

21 1,205 0,558 0,178 0,572 0,57 0,118 3,201 

22 0,482 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,507 

23 1,205 0,93 0,89 0,429 0,57 0,118 4,142 

24 0,723 0,372 0,178 0,429 0,228 0,118 2,048 

25 0,482 0,372 0,178 0,286 0,114 0,118 1,55 

26 1,205 0,93 0,178 0,286 0,342 0,118 3,059 

27 1,205 0,93 0,534 0,286 0,57 0,118 3,643 

28 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 

29 1,205 0,93 0,178 0,429 0,57 0,118 3,43 

30 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 

31 1,205 0,93 0,178 0,429 0,57 0,59 3,902 

32 1,205 0,93 0,89 0,429 0,57 0,118 4,142 

33 0,482 0,186 0,178 0,429 0,228 0,118 1,621 

34 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

35 1,205 0,93 0,178 0,429 0,57 0,118 3,43 

36 1,205 0,93 0,89 0,286 0,57 0,118 3,999 

37 1,205 0,744 0,89 0,572 0,57 0,118 4,099 

38 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 

39 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

40 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 

41 1,205 0,93 0,89 0,286 0,57 0,118 3,999 
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Valdų Nr. 
Rodikliai * Įvertinimas balais 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.  

42 0,723 0,558 0,89 0,286 0,228 0,118 2,803 

43 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

44 0,964 0,93 0,178 0,286 0,342 0,118 2,818 

45 0,241 0,186 0,712 0,429 0,114 0,118 1,8 

46 1,205 0,93 0,178 0,429 0,57 0,118 3,43 

47 1,205 0,93 0,178 0,286 0,57 0,118 3,287 

48 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 

49 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

50 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 

51 1,205 0,93 0,178 0,286 0,57 0,118 3,287 

52 1,205 0,93 0,178 0,286 0,342 0,118 3,059 

53 0,241 0,186 0,534 0,143 0,114 0,118 1,336 

54 0,241 0,186 0,89 0,143 0,114 0,118 1,692 

55 0,723 0,372 0,178 0,429 0,228 0,118 2,048 

56 1,205 0,93 0,178 0,286 0,57 0,118 3,287 

57 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

58 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

59 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 

60 0,482 0,558 0,178 0,286 0,114 0,118 1,736 

61 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

62 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 

63 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 

64 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

65 1,205 0,558 0,178 0,429 0,456 0,118 2,944 

66 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

67 0,241 0,186 0,89 0,286 0,114 0,118 1,835 

68 1,205 0,558 0,178 0,429 0,342 0,118 2,83 

69 0,964 0,93 0,178 0,286 0,342 0,118 2,818 

70 0,482 0,372 0,89 0,286 0,114 0,59 2,734 

71 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 

72 1,205 0,93 0,89 0,429 0,57 0,118 4,142 

73 1,205 0,93 0,178 0,286 0,57 0,118 3,287 

74 0,241 0,186 0,89 0,143 0,114 0,118 1,692 

75 1,205 0,93 0,89 0,429 0,57 0,118 4,142 

76 1,205 0,558 0,178 0,429 0,456 0,118 2,944 

77 1,205 0,93 0,178 0,429 0,57 0,118 3,43 

78 0,241 0,186 0,356 0,286 0,114 0,118 1,301 

79 0,723 0,372 0,89 0,429 0,228 0,118 2,76 

80 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

81 1,205 0,93 0,178 0,286 0,342 0,118 3,059 

82 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 

83 1,205 0,558 0,89 0,429 0,456 0,236 3,774 

84 0,482 0,372 0,534 0,286 0,114 0,118 1,906 

85 0,482 0,558 0,89 0,286 0,228 0,118 2,562 
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Valdų Nr. 
Rodikliai * Įvertinimas balais 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.  

86 0,964 0,93 0,89 0,286 0,342 0,118 3,53 

87 1,205 0,93 0,89 0,286 0,57 0,118 3,999 

88 1,205 0,93 0,89 0,286 0,57 0,118 3,999 

89 0,241 0,186 0,356 0,286 0,114 0,118 1,301 

90 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

91 1,205 0,93 0,89 0,286 0,57 0,118 3,999 

92 1,205 0,93 0,178 0,286 0,57 0,118 3,287 

93 1,205 0,93 0,178 0,286 0,456 0,118 3,173 

94 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 

95 1,205 0,93 0,178 0,429 0,57 0,118 3,43 

96 1,205 0,93 0,89 0,429 0,57 0,118 4,142 

97 0,482 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,507 

98 1,205 0,93 0,178 0,429 0,57 0,118 3,43 

99 1,205 0,93 0,178 0,286 0,57 0,118 3,287 

100 1,205 0,93 0,178 0,286 0,57 0,118 3,287 

101 1,205 0,93 0,178 0,286 0,57 0,118 3,287 

102 0,241 0,186 0,178 0,143 0,114 0,118 0,98 

103 1,205 0,93 0,178 0,429 0,57 0,118 3,43 

104 1,205 0,93 0,178 0,286 0,57 0,118 3,287 

105 1,205 0,93 0,178 0,286 0,57 0,118 3,287 

106 1,205 0,93 0,178 0,286 0,57 0,118 3,287 

107 1,205 0,93 0,178 0,286 0,57 0,118 3,287 

108 0,241 0,186 0,89 0,286 0,114 0,118 1,835 

109 1,205 0,93 0,178 0,286 0,57 0,118 3,287 

110 1,205 0,93 0,89 0,286 0,57 0,118 3,999 

111 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 

112 1,205 0,93 0,178 0,286 0,57 0,118 3,287 

113 1,205 0,93 0,178 0,143 0,57 0,118 3,144 

114 1,205 0,93 0,89 0,429 0,57 0,118 4,142 

115 1,205 0,93 0,89 0,286 0,342 0,118 3,771 

116 0,482 0,558 0,89 0,286 0,114 0,118 2,448 

117 0,482 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,507 

118 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

119 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

120 1,205 0,93 0,178 0,286 0,57 0,118 3,287 

121 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 

122 0,241 0,186 0,89 0,286 0,114 0,118 1,835 

123 1,205 0,93 0,89 0,286 0,57 0,118 3,999 

124 1,205 0,93 0,178 0,286 0,57 0,118 3,287 

125 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 

126 0,723 0,558 0,178 0,286 0,228 0,118 2,091 

127 0,964 0,558 0,89 0,286 0,228 0,118 3,044 

128 0,723 0,372 0,178 0,429 0,228 0,118 2,048 

129 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 
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Valdų Nr. 
Rodikliai * Įvertinimas balais 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.  

130 0,482 0,372 0,89 0,286 0,114 0,118 2,262 

131 0,482 0,372 0,356 0,286 0,228 0,118 1,842 

132 1,205 0,93 0,178 0,286 0,57 0,118 3,287 

133 1,205 0,93 0,356 0,286 0,342 0,118 3,237 

134 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 

135 1,205 0,93 0,89 0,429 0,57 0,118 4,142 

136 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 

137 0,723 0,558 0,89 0,429 0,228 0,118 2,946 

138 0,241 0,186 0,89 0,286 0,114 0,118 1,835 

139 0,482 0,186 0,89 0,572 0,114 0,118 2,362 

140 1,205 0,93 0,178 0,286 0,57 0,118 3,287 

141 1,205 0,93 0,178 0,429 0,57 0,118 3,43 

142 1,205 0,558 0,89 0,429 0,456 0,118 3,656 

143 1,205 0,93 0,178 0,286 0,57 0,118 3,287 

144 1,205 0,93 0,178 0,429 0,57 0,118 3,43 

145 1,205 0,93 0,178 0,286 0,57 0,118 3,287 

146 1,205 0,93 0,356 0,286 0,57 0,118 3,465 

147 0,482 0,372 0,178 0,429 0,228 0,118 1,807 

148 1,205 0,93 0,89 0,286 0,342 0,118 3,771 

149 1,205 0,93 0,178 0,286 0,57 0,118 3,287 

150 1,205 0,744 0,89 0,286 0,456 0,118 3,699 

151 1,205 0,558 0,89 0,429 0,456 0,118 3,656 

152 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 

153 0,241 0,186 0,89 0,286 0,114 0,118 1,835 

154 1,205 0,558 0,178 0,429 0,456 0,118 2,944 

155 1,205 0,93 0,534 0,286 0,57 0,118 3,643 

156 1,205 0,93 0,89 0,286 0,57 0,118 3,999 

157 1,205 0,93 0,178 0,429 0,57 0,118 3,43 

158 1,205 0,93 0,356 0,286 0,57 0,118 3,465 

159 1,205 0,93 0,178 0,429 0,57 0,118 3,43 

160 1,205 0,93 0,178 0,429 0,57 0,118 3,43 

161 1,205 0,93 0,178 0,429 0,57 0,118 3,43 

162 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

163 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

164 0,241 0,186 0,178 0,572 0,114 0,118 1,409 

165 1,205 0,558 0,356 0,429 0,456 0,118 3,122 

166 1,205 0,93 0,178 0,286 0,57 0,118 3,287 

167 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 

168 1,205 0,93 0,356 0,429 0,57 0,118 3,608 

169 0,723 0,372 0,178 0,429 0,228 0,118 2,048 

170 0,241 0,186 0,89 0,286 0,114 0,118 1,835 

171 0,723 0,558 0,178 0,286 0,228 0,118 2,091 

172 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,59 1,595 

173 0,241 0,186 0,89 0,286 0,114 0,118 1,835 
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Valdų Nr. 
Rodikliai * Įvertinimas balais 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.  

174 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 

175 1,205 0,93 0,89 0,429 0,57 0,118 4,142 

176 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 

177 1,205 0,93 0,178 0,429 0,57 0,118 3,43 

178 1,205 0,93 0,178 0,286 0,57 0,118 3,287 

179 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 

180 1,205 0,93 0,178 0,429 0,57 0,118 3,43 

181 1,205 0,93 0,178 0,286 0,57 0,118 3,287 

182 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

183 0,241 0,186 0,89 0,286 0,114 0,118 1,835 

184 0,241 0,186 0,178 0,572 0,114 0,118 1,409 

185 1,205 0,93 0,89 0,429 0,57 0,118 4,142 

186 0,482 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,507 

187 1,205 0,558 0,178 0,429 0,342 0,118 2,83 

188 1,205 0,558 0,89 0,429 0,456 0,118 3,656 

189 0,241 0,186 0,89 0,286 0,114 0,118 1,835 

190 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 

191 1,205 0,93 0,178 0,286 0,57 0,118 3,287 

192 1,205 0,93 0,178 0,429 0,57 0,118 3,43 

193 1,205 0,93 0,178 0,429 0,57 0,118 3,43 

194 1,205 0,93 0,178 0,429 0,57 
 

3,312 

195 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 

196 1,205 0,93 0,178 0,429 0,57 0,118 3,43 

197 1,205 0,93 0,178 0,286 0,57 0,118 3,287 

198 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

199 0,723 0,558 0,178 0,286 0,228 0,118 2,091 

200 0,482 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 2,219 

201 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 

202 1,205 0,93 0,89 0,429 0,57 0,118 4,142 

203 0,241 0,186 0,356 0,429 0,114 0,118 1,444 

204 1,205 0,558 0,178 0,286 0,456 0,118 2,801 

205 1,205 0,93 0,89 0,286 0,57 0,118 3,999 

206 0,723 0,372 0,178 0,286 0,228 0,118 1,905 

207 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

208 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

209 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 

210 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

211 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

212 1,205 0,93 0,178 0,286 0,57 0,118 3,287 

213 1,205 0,744 0,178 0,429 0,57 0,118 3,244 

214 1,205 0,93 0,89 0,429 0,57 0,118 4,142 

215 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 

216 0,241 0,186 0,178 0,572 0,114 0,118 1,409 

217 1,205 0,558 0,89 0,429 0,456 0,118 3,656 
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Valdų Nr. 
Rodikliai * Įvertinimas balais 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.  

218 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 

219 1,205 0,93 0,178 0,143 0,57 0,118 3,144 

220 1,205 0,558 0,89 0,286 0,57 0,118 3,627 

221 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

222 0,723 0,558 0,89 0,286 0,228 0,118 2,803 

223 0,241 0,186 0,89 0,286 0,114 0,118 1,835 

224 0,723 0,93 0,89 0,429 0,228 0,118 3,318 

225 1,205 0,93 0,89 0,286 0,57 0,118 3,999 

226 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 

227 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

228 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 

229 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 

230 1,205 0,93 0,178 0,429 0,57 0,118 3,43 

231 0,241 0,186 0,178 0,572 0,114 0,118 1,409 

232 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

233 1,205 0,93 0,178 0,429 0,57 0,118 3,43 

234 1,205 0,93 0,89 0,286 0,57 0,118 3,999 

235 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,59 1,595 

236 0,241 0,186 0,89 0,286 0,114 0,118 1,835 

237 0,723 0,558 0,178 0,286 0,228 0,354 2,327 

238 1,205 0,93 0,178 0,572 0,57 0,118 3,573 

239 1,205 0,93 0,89 0,286 0,456 0,118 3,885 

240 1,205 0,93 0,178 0,286 0,57 0,118 3,287 

241 0,241 0,186 0,356 0,429 0,114 0,118 1,444 

242 0,241 0,186 0,178 0,572 0,114 0,118 1,409 

243 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 

244 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

245 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 

246 0,482 0,186 0,89 0,429 0,228 0,118 2,333 

247 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 

248 0,241 0,186 0,89 0,286 0,114 0,118 1,835 

249 0,241 0,186 0,89 0,286 0,114 0,118 1,835 

250 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 

251 1,205 0,93 0,89 0,429 0,57 0,118 4,142 

252 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 

253 0,241 0,186 0,712 0,286 0,114 0,118 1,657 

254 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 

255 1,205 0,93 0,178 0,429 0,57 0,118 3,43 

256 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 

257 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 

258 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 

259 0,482 0,372 0,89 0,429 0,114 0,118 2,405 

260 0,241 0,186 0,534 0,572 0,114 0,118 1,765 

261 0,241 0,186 0,178 0,572 0,114 0,118 1,409 
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Valdų Nr. 
Rodikliai * Įvertinimas balais 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.  

262 1,205 0,558 0,178 0,429 0,456 0,118 2,944 

263 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 

264 1,205 0,93 0,178 0,429 0,57 0,118 3,43 

265 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 

266 1,205 0,558 0,178 0,286 0,57 0,118 2,915 

267 0,482 0,186 0,89 0,286 0,114 0,118 2,076 

268 0,241 0,186 0,89 0,143 0,114 0,118 1,692 

269 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

270 1,205 0,93 0,89 0,286 0,57 0,118 3,999 

271 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 1,123 0,118 

272 0,241 0,186 0,89 0,286 0,114 0,118 1,835 

273 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 

274 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 

275 0,241 0,186 0,89 0,286 0,114 0,118 1,835 

276 1,205 0,93 0,89 0,572 0,57 0,59 4,757  

277 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 

278 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

279 1,205 0,93 0,178 0,286 0,57 0,118 3,287 

280 1,205 0,93 0,89 0,286 0,57 0,118 3,999 

281 0,241 0,186 0,356 0,429 0,114 0,59 1,916 

282 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,59 1,738 

283 0,241 0,186 0,178 0,572 0,114 
 

1,291 

284 0,482 0,372 0,178 0,429 0,228 0,118 1,807 

285 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 

286 0,482 0,186 0,89 0,286 0,114 0,59 2,548 

287 0,241 0,186 0,89 0,143 0,114 0,118 1,692 

288 0,241 0,186 0,89 0,286 0,114 0,118 1,835 

289 0,241 0,186 0,89 0,286 0,114 0,118 1,835 

290 1,205 0,558 0,89 0,429 0,456 0,118 3,656 

291 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 

292 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

293 1,205 0,93 0,89 0,286 0,57 0,118 3,999 

294 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 

295 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

296 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

297 0,241 0,186 0,89 0,143 0,114 0,59 2,164 

298 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

299 1,205 0,93 0,89 0,143 0,57 0,118 3,856 

300 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 

301 0,241 0,186 0,356 0,429 0,114 0,118 1,444 

302 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 

303 1,205 0,93 0,89 0,572 0,57 0,118 4,285 

304 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 

305 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 
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Valdų Nr. 
Rodikliai * Įvertinimas balais 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.  

306 0,241 0,186 0,534 0,572 0,114 0,118 1,765 

307 0,241 0,186 0,178 0,572 0,114 0,118 1,409 

308 1,205 0,93 0,178 0,572 0,57 0,118 3,573 

309 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 

310 0,482 0,372 0,89 0,572 0,114 0,118 2,548 

311 0,241 0,186 0,712 0,572 0,114 0,118 1,943 

312 0,723 0,558 0,178 0,286 0,228 0,118 2,091 

313 0,241 0,186 0,712 0,429 0,114 0,118 1,8 

314 0,482 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 2,219 

315 0,723 0,558 0,89 0,429 0,228 0,118 2,946 

316 1,205 0,558 0,178 0,429 0,456 0,118 2,944 

317 0,241 0,186 0,356 0,286 0,114 0,118 1,301 

318 0,241 0,186 0,89 0,572 0,114 0,118 2,121 

319 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

320 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 

321 0,723 0,372 0,178 0,429 0,228 0,59 2,52 

322 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 

323 1,205 0,93 0,178 0,286 0,57 0,118 3,287 

324 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 

325 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 

326 1,205 0,558 0,178 0,286 0,342 0,118 2,687 

327 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

328 1,205 0,93 0,89 0,429 0,57 0,118 4,142 

329 1,205 0,558 0,534 0,286 0,342 0,118 3,043 

330 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

331 0,241 0,186 0,89 0,286 0,114 0,59 2,307 

332 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 

333 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 

334 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

335 1,205 0,93 0,178 0,429 0,57 0,118 3,43 

336 0,723 0,372 0,178 0,286 0,228 0,118 1,905 

337 0,241 0,186 0,89 0,286 0,114 0,118 1,835 

338 0,482 0,372 0,89 0,429 0,114 0,118 2,405 

339 0,241 0,186 0,178 0,143 0,114 0,118 0,98 

340 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 

341 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 

342 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 

343 0,482 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,507 

344 0,241 0,186 0,356 0,572 0,114 0,118 1,587 

345 0,964 0,93 0,89 0,429 0,342 0,118 3,673 

346 0,241 0,186 0,89 0,286 0,114 0,118 1,835 

347 0,241 0,186 0,178 0,143 0,114 0,118 0,98 

348 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 

349 0,482 0,558 0,178 0,286 0,228 0,118 1,85 
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Valdų Nr. 
Rodikliai * Įvertinimas balais 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.  

350 1,205 0,93 0,178 0,429 0,57 0,118 3,43 

351 0,241 0,186 0,89 0,286 0,114 0,118 1,835 

352 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 

353 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

354 0,241 0,186 0,89 0,286 0,114 0,118 1,835 

355 1,205 0,93 0,178 0,429 0,57 0,118 3,43 

356 1,205 0,93 0,178 0,429 0,57 0,118 3,43 

357 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 

358 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 

359 0,241 0,186 0,178 0,572 0,114 0,118 1,409 

360 1,205 0,558 0,89 0,286 0,57 0,118 3,627 

361 0,241 0,186 0,178 0,286 0,114 0,118 1,123 

362 0,241 0,186 0,178 0,143 0,114 0,118 0,98 

363 0,241 0,186 0,178 0,429 0,114 0,118 1,266 

364 0,241 0,186 0,89 0,429 0,114 0,118 1,978 

365 0,241 0,186 0,178 0,715 0,114 0,118 1,552 

366 0,482 0,372 0,89 0,715 0,114 0,118 2,691 

367 0,482 0,186 0,178 0,715 0,114 0,118 1,793 

368 0,241 0,186 0,89 0,715 0,114 0,118 2,264 

369 0,482 0,558 0,89 0,715 0,114 0,118 2,877 

370 0,241 0,186 0,89 0,715 0,114 0,118 2,264 

371 1,205 0,93 0,178 0,715 0,57 0,118 3,716 

372 0,241 0,186 0,89 0,286 0,114 
 

1,717 

373 1,205 0,93 0,178 0,572 0,57 0,118 3,573 

374 0,241 0,186 0,178 0,715 0,114 0,118 1,552 

375 0,241 0,186 0,178 0,715 0,114 0,118 1,552 

376 1,205 0,93 0,178 0,715 0,57 0,118 3,716 

377 1,205 0,93 0,356 0,715 0,57 0,118 3,894 

378 0,241 0,186 0,89 0,715 0,114 0,118 2,264 

379 0,964 0,558 0,89 0,429 0,342 0,472 3,655 

380 0,241 0,186 0,178 0,715 0,114 0,118 1,552 

381 1,205 0,93 0,178 0,715 0,57 0,118 3,716 

382 0,241 0,186 0,89 0,286 0,114 0,118 1,835 

383 0,241 0,186 0,178 0,143 0,114 0,118 0,98 

384 0,241 0,186 0,89 0,143 0,114 0,118 1,692 

385 0,241 0,186 0,178 0,715 0,114 0,118 1,552 

Vidurkis: 0,569 0,389 0,51 0,5 0,259 0,162 2,39 
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