VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS
2018 m. VEIKLOS PLANO VYKDYMAS
Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymas

Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija, 01 31
01.31.01. Administruoti Prog- Apibendrintos informacijos,
Parengtos, suderintos su Aplinkos Nacionalinės
1 vnt.
01.02
ramos lėšomis fisusijusios su išmetamų ir absor- ministerija ir pateiktos ataskaitos, miškų inventori- (100%)
nansuojamus probuojamų šiltnamio efektą suke- susijusios su išmetamų ir absor- zacijos skyriaus
jektus.
liančių dujų kiekiu žemės nau- buojamų šiltnamio efektą sukevedėjas
dojimo keitimo ir miškininkys- liančių dujų kiekiu žemės naudo- G. Kulbokas
tės sektoriuje, kaupimas, rengi- jimo keitimo ir miškininkystės
mas ir teikimas JT bendrosios
sektoriuje (1 vnt.)
klimato kaitos konvencijos sekretoriatui
Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa, 02 39
02.39.01. Įgyvendinti aplinkos Teikti pasiūlymus ir rekomen- Pateikta pasiūlymų, rekomendaci- Direktoriaus pa5 vnt.
01.02
ministerijai paval- dacijas miškų ūkio veiklą regu- jų miškų ūkio veiklą reguliuojan- vaduotojai
(100%)
džių institucijų vyk- liuojantiems teisės aktams tobu- tiems teisės aktams tobulinti (5
K. Česnavičius,
domas programas
linti
vnt.)
A. Kasperavičius
miškų ūkio srityje
Lietuvos Respublikos miškų
Atnaujinti Lietuvos Respublikos Miškų kadastro 10,4
valstybės kadastro duomenų
miškų valstybės kadastro duome- skyriaus vedėjas tūkst. ha
atnaujinimas pagal duomenų
nys pagal duomenų teikėjų pateik- R. Beniušis
(5,2%)
teikėjų pateiktus duomenis ir
tus bei Tarnybos patikrintus duopasikeitusius teisės aktus
menis apie miškus (200 tūkst. ha)

Nepasiektų arba viršytų
vertinimo reikšmių
susidarymo priežastys
ir (ar) kita aktuali informacija

įvykdyta pagal faktinį
poreikį. Valstybinės
sklypinės miškų inventorizacijos vykdytojas
vėlavo pateikti duomenis, todėl kadastre
jie bus įregistruoti
2019 m.
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Valstybės kadastrų ir kitų išorinių duomenų integravimas į
Miško išteklių ir kadastro informacinę sistemą

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Miško išteklių ir kadastro informacinėje sistemoje integruoti
valstybės kadastrų bei kiti išoriniai duomenys
(3 rinkiniai)
Žemės savininkų, kurių žemėse Organizuotas žemės savininkų,
naujai inventorizuoti medžių
kurių žemėse naujai inventorizuosavaiminukai įtraukiami į aps- ti medžių savaiminukai įtraukiami
kaitą kaip miškas arba kaip aį apskaitą kaip miškas arba kaip
pauganti mišku žemė, informa- apauganti mišku žemė, informavimas
vimas (5000 savininkų)
Miškų būklės monitoringas
Atrankos metodais įvertintas
Nacionalinės
miškų sveikumas (2,2 mln. ha)
miškų inventorizacijos skyriaus
vedėjas
G. Kulbokas
Parengtos ir oro taršos poveikio
miškams tyrimo ir stebėsenos
tarptautinės bendradarbiavimo
programos koordinavimo centrui
pateiktos ataskaitos apie miškų
būklę (9 vnt.)

Nepasiektų arba viršytų
Įvykdyvertinimo reikšmių
mas
susidarymo priežastys
ir (ar) kita aktuali informacija
3 rink.
įvykdyta
(100%)

5170 sav.
(103%)

2,2 mln.
ha
(100%)

įvykdyta

9 vnt.
(100%)

įvykdyta
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Valstybinė miškų inventorizaci- Atrankos metodais inventorizuoti
ja atrankos metodu
miškai ir ne miško žemės naudmenos (6,4 mln. ha). Surinkti
duomenys pateikti Miškų apskaitai ir Šiltnamio efektą sukeliančių
dujų apskaitai
Lietuvos Respublikos miškų
Pateikta išvadų dėl Lietuvos Resvalstybės kadastro objektų pa- publikos miškų valstybės kadastro
tikrinimas natūroje ir išvadų
objektų patikrintų natūroje (100
teikimas
vnt.)
Valstybinės reikšmės miškų
Parengta, suderinta ir pateikta
plotų schemų patikslinimo pro- Aplinkos ministerijai Valstybinės
jektų rengimas, derinimas ir
reikšmės miškų plotų schemų papateikimas Aplinkos ministeri- tikslinimo projektų (12 savivaljai
dybių)
Miškų georeferencinio pagrindo Suformuoti ir miškų kadastro intinklo VĮ Valstybinių miškų
tegruotoje informacinėje sistemourėdijos administruojamų teri- je įregistruoti valstybinės reikštorijų miškuose plėtra
mės miškų georeferencinio pagrindo duomenys
(4 VĮ VMU regioniniai padaliniai)
Privačių miškų miškotvarkos
Patvirtinta ir registruota privačių
projektų tvirtinimas ir registra- miškų miškotvarkos projektų
vimas
(2900 vnt.)

Atsakingi
vykdytojai

Nepasiektų arba viršytų
Įvykdyvertinimo reikšmių
mas
susidarymo priežastys
ir (ar) kita aktuali informacija
6,4 mln. įvykdyta
ha
(100%)

Miškotvarkos
134 vnt.
skyriaus vedėjas (134%)
L. Deltuva

įvykdyta pagal faktinį
poreikį

12 vnt.
(100%)

4 vnt.
(100%)

Miško naudoji- 3050 vnt.
mo ir statistikos (105%)
skyriaus vedėjas
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Valstybinė miškų apskaita

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Apskaityta šalies miškų (2,2 mln. D. Vižlenskas
ha)

Informacijos apie miško išteklius, medienos panaudojimą ir
prekybą mediena FAO, UNECE, EUROSTAT jų nustatytu
reguliarumu teikimas

Parengta, suderinta su Aplinkos
ministerija ir pateikta FAO, UNECE, EUROSTAT ataskaitų
apie miško išteklius, medienos
panaudojimą, prekybą mediena,
miškų būklę (4 vnt.)
Europos Parlamento ir Tarybos Atlikti veiklos vykdytojų patikrireglamento (ES) Nr. 995/2010 nimai (ne mažiau 15 vnt.)
įgyvendinimas
Miškų informacinės sistemos
Užtikrintas duomenų teikimas
palaikymas ir plėtra
nutolusiems vartotojams (190
vnt.)
Valstybinė visų nuosavybės
Atlikti miškų būklės, naudojimo,
formų šalies miškų būklės, nau- miško želdinių ir žėlinių kokybės
dojimo, atkūrimo, įveisimo ir
bei miškų apsaugos patikrinimai
apsaugos kontrolė
(10 VĮ VMU filialų miškuose)

Įvykdymas

Nepasiektų arba viršytų
vertinimo reikšmių
susidarymo priežastys
ir (ar) kita aktuali informacija

2,2 mln.
ha
(100%)
4 vnt.
(100%)

15 vnt.
(100%)
Informatikos
skyriaus vedėjas
J. Juodis
Miškų kontrolės
skyriaus vedėjas
G. Pušneraitis

190 vnt.
(100%)

užtikrinamas nuolatinis
duomenų teikimas

7 vnt.
(70%)

2018 m. rugpjūčio 14
d. įsakymu Nr. 191-18V sumažintas tikrinamų padalinių skaičius
(5 padaliniai)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
Miškų valstybės kadastre registruotų miško aikščių, kuriose galimai sunaikintas miškas, patikrinimas ne mažiau 800 vnt.

Patikrinta 8 miestų ir rajonų savivaldybių, kitų valstybinių miškų
valdytojų ir naudotojų miškų būklė, naudojimas, atkūrimas ir apsauga
Patikrinta 2900 vnt. pateiktų derinti privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų parengimo
kokybė
Prieš išduodant Leidimus kirsti
mišką privačių miškų savininkams ir suderinant pranešimus
apie ketinimus kirsti mišką, patikrinta biržių atrėžimo kokybė
(2500 vnt.)
Išduoti Leidimai kirsti mišką
(8000 vnt. privačių miškų savininkams, 2000 vnt. valstybinių
miškų valdytojams)

Atsakingi
vykdytojai

Nepasiektų arba viršytų
Įvykdyvertinimo reikšmių
mas
susidarymo priežastys
ir (ar) kita aktuali informacija
565 vnt. Šiaulių, Utenos, Pa(70%)
nevėžio TP teritorijose
pareigūnai neįvykdė
plano kadangi kontroliuojamoje teritorijoje
nepateikta pakankamas
kiekis aikščių.
12 vnt.
pagal faktinį poreikį
(150%)

3552 vnt. pagal faktinį poreikį
(122%)

4083 vnt. pagal faktinį poreikį
(163%)

9952 vnt. pagal faktinį poreikį
(124%),
2991 vnt.
(149%)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Suderinti 12 000 vnt. pranešimų
apie ketinimus kirsti mišką privačiuose miškuose
Vykdant sutartinius įsipareigojimus su NMA, atlikta 1400 vnt.
paramos gavėjų veiklos patikrinimų
Įvertinta įvykdytų ugdomųjų miško kirtimų kokybė ne mažiau nei
2000 biržių
Patikrintas savalaikis miško atkūrimas ne mažiau kaip 2000 vnt.
želdintinų kirtaviečių
Valstybinės miškų tarnybos pareigūnams organizuoti mokymai
korupcijos prevencijos tema (1
vnt.)
Atlikti patikrinimai dėl miško
Miškų kontrolės
žemės transformavimo į kitas
skyriaus vedėjas
naudmenas ir kitų miškų ir aplin- G. Pušneraitis
kos apsaugos įstatymų pažeidimų,
imtasi priemonių pažeidimams
pašalinti bei pateiktos išvados (40
vnt.)

Nepasiektų arba viršytų
Įvykdyvertinimo reikšmių
mas
susidarymo priežastys
ir (ar) kita aktuali informacija
14 837
pagal faktinį poreikį
vnt.
(123%)
2431 vnt. pagal faktinį poreikį
(173%)

2087 vnt.
(104%)
2405 vnt. pagal faktinį poreikį
(120%)
1 vnt.
(100%)

.

40 vnt.
(100 %)

vykdoma pagal faktinį
poreikį
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atlikti patikrinimai privačiose
miško valdose įvertinant aplinkos
apsaugos reikalavimų laikymąsi
miško žemėje (10 vnt.)
Dalyvavimas tarptautinėje veik- Aktualizuoti Lietuvos miško geloje (EUFORGEN)
netinių išteklių informaciją EUFGIS duomenų bazėje (1 vnt.)
Miško genetinių išteklių išsau- Inventorizuoti, įvertinti miško
gojimas, atranka ir kaupimas
genetinių išteklių objektai (75 vnt.
/ 855,3 ha), pateiktos rekomendacijos jiems išsaugoti (4 vnt.)
Miško selekcijos ir sėklinės
Įveista (5 vnt. 6,3 ha) ir inventoribazės plėtra
zuota (6 vnt./17,4 ha) bandomųjų
želdinių

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymas

Nepasiektų arba viršytų
vertinimo reikšmių
susidarymo priežastys
ir (ar) kita aktuali informacija

10 vnt.
(100%)

Miško genetinių
1 vnt.
išteklių skyriaus
100 %
vedėjas
K. Česnavičius 75 vnt./
841,0 ha,
4 vnt.
(100%)
5 vnt.
100%/
9,09 ha,
144 %;
12 vnt.
100%/
18,73 ha
108%,

objektų plotai sumažėjo po naujų apmatavimų
planuojamų įveisti BŽ
plotai buvo orientaciniai

planuojant neteisingai
įrašytas inventorizuojamų BŽ skaičius vietoje 6 turi būti 12
vnt.
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įveista miško sėklinių plantacijų
(8 vnt. / 32,1 ha)

Valstybinė miško dauginamosios medžiagos kokybės ir kilmės kontrolė

Išduota miško dauginamosios
medžiagos kilmės sertifikatų (170
vnt.) ir miško dauginamosios medžiagos kokybės pažymų (350
vnt.)
Įvertinta prašymų ir išduota Leidimų įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui želdinti (50 vnt.)
Atlikti planiniai kompleksiniai
patikrinimai (10 ūkio subjektų)
Atlikti miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sodmenų kokybės,
kilmės, apskaitos ir sėklų ruošos
neplaniniai patikrinimai (20 ūkio
subjektų)

Miško sėklų ir
sodmenų kokybės skyriaus vedėjas
K. Mickevičius

Nepasiektų arba viršytų
Įvykdyvertinimo reikšmių
mas
susidarymo priežastys
ir (ar) kita aktuali informacija
8 vnt.
dėl sodinukų trūkumo
100%,
neįveistos buko 1,0 ha
32,83 ha ir ąžuolo 3,9 ha sėkli102%
nės plantacijos
6 vnt.
75%, 22,2
ha 69,2%
137 vnt. pagal faktinį poreikį
(81%)
314 vnt.
(90%)
20 vnt.
(40%)

pagal faktinį poreikį

10 vnt.
(100%)
20 vnt.
(100%)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

01.30.03. Įsigyti, remontuoti
01.01
ir išlaikyti materialųjį turtą ir teikti
ūkio subjektams

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Atlikta skiepytų sodinukų miško
sėklinėms plantacijoms įveisti
kokybės kontrolė ir parengtos
išvados kokybės reikalavimų aktualizavimui (3 ūkio subjektai)
Abiotinių veiksnių, ligų, vabz- Parengta Lietuvos valstybinių
Miško sanitaridžių ir žvėrių pakenkimų miš- miškų sanitarinės būklės apžvalga nės apsaugos
kuose sekimas, registravimas ir (1 vnt.) ir pirmo pusmečio miškų skyriaus vedėjas
prognozė
sanitarinės būklės apžvalga (1
V. Vasiliauskas
vnt.) bei detalių ir rekognostinių
tyrimų ataskaitų (8 vnt.)
Miško patologiją sukeliančių
Suteikta konsultacijų, rekomenveiksnių diagnozė, ekspertizė, dacijų, ekspertizių miškų savininkonsultacijos ir rekomendacijos kams ir valdytojams (45 vnt.),
apsaugai
įvertinta didelių sanitarinių kirtimų biržių (90 vnt.)
Profilaktinių ir naikinamųjų
Suderinti VĮ VMU regioninių
miško sanitarinės apsaugos
padalinių miškų sanitarinės būkpriemonių planavimas, jų vyk- lės pagerinimo priemonių planai
dymo priežiūra ir kontrolė
(42 vnt.)
Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas, 01.30
Miškų valstybės kadastro duo- Pateikta miškų valstybės kadastro Miškų kadastro
menų pagrindu suformuotų pa- duomenų pagrindu suformuotų
skyriaus vedėjas
žymų, išrašų, ištraukų ir išvadų pažymų, išrašų, ištraukų ir išvadų R. Beniušis
pateikimas pareiškėjams
(6500 vnt.)

Įvykdymas

Nepasiektų arba viršytų
vertinimo reikšmių
susidarymo priežastys
ir (ar) kita aktuali informacija

3 vnt.
(100%)

1 vnt.
(100%),
1 vnt.
(100%),
10 vnt.
(125%)
147 vnt.
(327%),
134 vnt.
(149%)

įvykdyta pagal faktinį
poreikį

43 vnt.
(102%)

įvykdyta pagal faktinį
poreikį

įvykdyta pagal faktinį
poreikį

5958 vnt. įvykdyta pagal faktinį
(92%)
poreikį
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

informaciją apie
miškus

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Lietuvos Respublikos miškų
valstybės kadastro duomenų
teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims elektronine
forma

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
Aptarnauta paklausėjų dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės
kadastro duomenų pateikimo elektronine forma pagal duomenų
teikimo sutartis (140 vnt.)

Albertas Kasperavičius

Direktorius
(pareigos)

Atsakingi
vykdytojai

Nepasiektų arba viršytų
Įvykdyvertinimo reikšmių
mas
susidarymo priežastys
ir (ar) kita aktuali informacija
129 vnt. įvykdyta pagal faktinį
(92%)
poreikį

(parašas)

(vardas ir pavardė)
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