PATVIRTINTA
VĮ Valstybinių miškų urėdijos
direktoriaus
2019 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. ĮS-17
VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS REGIONINIUOSE PADALINIUOSE
PAGRINDINIŲ MIŠKO KIRTIMŲ BIRŽIŲ PASKIRSTYMO MEDIENOS RUOŠOS
RANGOVAMS TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. VĮ Valstybinių miškų urėdijos (toliau – VMU) regioniniuose padaliniuose (toliau – RP)
pagrindinių miško kirtimų biržių paskirstymo medienos ruošos rangovams tvarkos aprašas (toliau –
Aprašas) reglamentuoja VMU RP pagrindinių miško kirtimų biržių paskirstymo medienos ruošos
rangovams tvarką.
2. Aprašu siekiama užtikrinti skaidrumą, VMU RP paskirstant medienos ruošos rangovams
pagrindinio miško kirtimo biržes, atsižvelgiant į jų eksploatavimo sąlygas.
3. Šis Aprašas privalomas visiems VMU RP.
4. Apraše vartojamos sąvokos:
4.1. Pagrindinių miško kirtimų biržės (toliau – Biržės) - pagrindinių miško kirtimų medynai,
skirti ateinančių vienų metų kirtimui.
4.2. Metinis fondas – Medienos ruošos rangovams skirtas biržių (išskyrus sanitarinius miško
kirtimus) sąrašas, kuriame pateikiama pagrindinė informacija apie kiekvieną Biržę – girininkijos
pavadinimas, kvartalo numeris, sklypo numeris, rūšinė sudėtis, kirtimo būdas, plotas, likvidinis
medyno tūris, hidrotopas, preliminarus pagamintos žaliavinės medienos ir miško kirtimo liekanų
ištraukimo iš Biržės į pardavėjo medienos sandėlį vidutinis atstumas.
4.3. Pagrindinių miško kirtimų biržių įvertinimo komisija (toliau – Komisija) – VMU RP
vadovo įsakymu sudaryta komisija, susidedanti iš ne mažiau kaip trijų narių, kuri įvertina VMU RP
Biržių eksploatavimo sąlygas pagal Aprašo IV skyriuje nustatytą metodiką ir nustato Biržių
kategorijas.
4.4. Pagrindinių miško kirtimų biržių įvertinimo aktas (toliau – Aktas) – dokumentas,
kuriuo įforminamas sprendimas dėl Biržių eksploatavimo sąlygų kategorijų nustatymo.
4.5. Medienos ruošos rangovas (toliau – Rangovas) – Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka veikiantis fizinis arba juridinis asmuo, įsipareigojęs teikti medienos ruošos paslaugas
pagal VMU RP pateiktus reikalavimus.
4.6. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka galiojančiuose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
II SKYRIUS
METINIO FONDO PARUOŠIMAS
5. Metinis fondas sudaromas, vadovaujantis galiojančiu VMU RP miškotvarkos projektu.
6. Iki einamųjų metų lapkričio 30 d. Metinis fondas yra tvirtinamas VMU RP vadovo įsakymu,
o Komisija, vadovaudamasi Aprašu, per 10 darbo dienų, atsižvelgiant į Biržių eksploatavimo sąlygas,
atlieka Metinio fondo Biržių suskirstymą kategorijomis. Šis suskirstymas galioja iki ateinančių
kalendorinių metų pabaigos.
III SKYRIUS
KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS
7. Komisija, išnagrinėjusi Metinį fondą, pagal Aprašo IV skyriuje nustatytą metodiką atlieka
skaičiavimus: kiekvienai Metinio fondo Biržei nustato eksploatavimo sąlygų kategoriją, t. y. suteikia
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balą nuo 1 (sunkiausios eksploatavimo sąlygos) iki 5 (lengviausios eksploatavimo sąlygos) ir nustato
regioninio padalinio Metinio fondo Biržių procentinį pasiskirstymą pagal kategorijas, užpildydama
lentelę, pateiktą Aprašo Priede Nr. 1.
8. Komisija savo sprendimą įformina aktu, kurį pasirašo visi Komisijos nariai.
9. Akto kopija iki einamųjų metų gruodžio 15 d. perduodama VMU RP Medienos ruošos ir
prekybos vadovui.
IV SKYRIUS
BIRŽIŲ KATEGORIJŲ NUSTATYMO METODIKA
10. Biržės suskirstomos į kategorijas, atsižvelgiant į Biržių eksploatavimo sąlygų kriterijus:
10. 1. Biržės kirtimo būdas:
10.1.1. plynasis;
10.1.2. neplynasis.
10.2. Biržės vyraujanti rūšinė sudėtis:
10.2.1. spygliuočiai;
10.2.2. lapuočiai.
10.3. Likvidinis žaliavinės medienos tūris viename Biržės hektare (ktm/ha):
10.3.1. iki 150 ktm/ha;
10.3.2. nuo 151 iki 200 ktm/ha;
10.3.3. nuo 201 iki 250 ktm/ha;
10.3.4. nuo 251 iki 300 ktm/ha;
10.3.5. virš 301 ktm/ha.
10.4. Sklypo hidrotopas:
10.4.1. N tipo;
10.4.2. L, Š tipo;
10.4.3. U, P tipo.
10.5. Pagamintos žaliavinės medienos ir miško kirtimo liekanų ištraukimo iš Biržės į pardavėjo
medienos sandėlį vidutinis atstumas:
10.5.1. iki 500 m;
10.5.2. nuo 501 iki 1000 m;
10.5.3. virš 1000 m.
11. Pagal Aprašo 10 punkte aprašytų kriterijų įtaką Biržės eksploatavimo sąlygoms, Biržei
priskiriami koeficientai (1 lentelė).

Eil.
Nr.

1.
2.

3.

4.

1 lentelė. Biržių koeficientų nustatymo lentelė
Biržės eksploatavimo sąlygų kriterijai
Biržės eksploatavimo
sąlygų kriterijų
procentinis įtakos
svoris*
Plynasis
Biržės kirtimo būdas
20
Neplynasis
Spygliuočiai
Biržėje vyraujanti rūšinė
5
sudėtis
Lapuočiai
iki 150
nuo 151 iki 200
Likvidinis žaliavinės
medienos tūris viename
nuo 201 iki 250
37
Biržės hektare, ktm/ha
nuo 251 iki 300
virš 301
N tipo
Vyraujančio pagal plotą
8
sklypo hidrotopas
L, Š tipo

Biržei skiriami
koeficientai
pagal kiekvieną
kriterijų
0,20
0,16
0,05
0,04
0,16
0,24
0,30
0,34
0,37
0,08
0,06

3
U, P tipo
iki 500 m
nuo 501 iki
1000

0,04
0,30

Pagamintos žaliavinės
medienos ir miško kirtimo
0,24
liekanų ištraukimo iš
5.
30
Biržės į pardavėjo
medienos sandėlį vidutinis
virš 1000
0,18
atstumas, m
* Remiantis Biržės eksploatavimo sąlygų kriterijų procentiniais įtakos svoriais, lentelėje yra nustatyti
Biržei skiriami koeficientai
12. Pagal gautų koeficientų sumas Biržės suskirstomos į penkias kategorijas (2 lentelė).
2 lentelė. Biržių suskirstymas į kategorijas pagal Biržei nustatytų koeficientų sumą
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Biržei priskirtų koeficientų suma

Biržės kategorija

0,58 - 0,65
0,66 - 0,74
0,75 - 0,82
0,83 - 0,91
0,92 - 1,00

1
2
3
4
5

13. Jeigu Biržė sudaryta iš kelių sklypų, tai Biržės eksploatavimo sąlygų koeficientas
nustatomas pagal kiekvieną sklypą, įvertinat sklypo vyraujančią rūšinę sudėtį, likvidinį žaliavinės
medienos tūrį viename sklypo hektare (ktm/ha) bei hidrotopą, prie gautų sklypų vidutinės svertinės
koeficientų sumos vidurkio pridėjus Biržės kirtimo būdo bei pagamintos žaliavinės medienos ir miško
kirtimo liekanų ištraukimo iš Biržės į pardavėjo medienos sandėlį vidutinio atstumo (m) koeficientus,
kurie nustatomi bendrai visai Biržei.
V SKYRIUS
PAGRINDINIO MIŠKO KIRTIMO BIRŽIŲ SKYRIMAS MEDIENOS RUOŠOS
RANGOVAMS
14. VMU RP Medienos ruošos ir prekybos vadovas, atsižvelgdamas į Metinio fondo Biržių
paskirstymą kategorijomis bei su Rangovais pasirašytose sutartyse nustatytas medienos ruošos darbų
paslaugų apimtis, bei Komisijos nustatytą regioninio padalinio Metinio fondo Biržių procentinį
pasiskirstymą pagal kategorijas, paskaičiuoja kiekvienam Rangovui tenkantį kiekvienos kategorijos
Biržių tūrį.
15. Rangovui tenkanti Biržių dalis apskaičiuojami taip: Rangovo pasirašytų sutarčių medienos
ruošos darbų paslaugoms atlikti apimtis dauginama iš Komisijos nustatyto procento, tenkančio
kiekvienai Metinio fondo Biržių kategorijai.
16. Biržė dalimis neskaidoma. Biržių dalies paskaičiavimo paklaida negali būti didesnė negu
20 procentų.
17. Atliekant pagrindinių kirtimų medienos ruošos paslaugas, turi būti vykdomi ir esantys tame
pačiame kvartale tarpinio naudojimo kirtimai. Einamieji kirtimai turi būti vykdomi proporcingai
miško kirtimo paslaugų atlikimo sutartyje su Rangovu nustatytiems kirtimo kiekiams.
18. VMU RP Medienos ruošos ir prekybos vadovas parengia pasiūlymą, kuriame nurodo kokios
konkrečios planuojamos kirsti Biržės skiriamos kiekvienam Rangovui, taip sudarydamas Biržių
krepšelius kiekvienam Rangovui.
19. Biržių krepšeliai sudaromi atsižvelgiant į šiuos kriterijus:
19.1. kiekvienam Rangovui tenkanti kiekvienos kategorijos Biržių tūrio dalis;
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19.2. kiekvienos planuojamos kirsti Biržės tūris (siekiama, kad skiriamos Biržės savo tūriu būtų
kuo labiau artimesnės Rangovui tenkančiai kiekvienos kategorijos Biržių tūrio daliai);
19.3. esant galimybei, konkretų Biržių krepšelį turi sudaryti Biržės, kurios kaip galima būtų
arčiau viena prie kitos.
20. VMU RP Medienos ruošos ir prekybos vadovas ne rečiau kaip kartą per mėnesį organizuoja
Biržių skirstymą. Apie Biržių skirstymo datą, laiką ir vietą VMU RP praneša raštu ar el. paštu
Rangovams ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Biržių skirstymo dienos. Prieš 3 darbo dienas iki
Biržių skirstymo dienos Rangovams pateikia sudarytus visų Biržių krepšelius.
21. Biržių skirstyme dalyvauja ne mažiau kaip du VMU RP darbuotojai.
22. Biržių skirstymo rezultatai įforminami protokolu, kurį pasirašo visi Biržių skirstyme
dalyvaujantys Rangovai ir VMU RP darbuotojai. Sutinkantys su Biržių krepšelio projektu Biržių
skirstymo susirinkime gali nedalyvauti.
23. Biržių krepšeliai paskirstomi Rangovams, vadovaujantis tokia tvarka:
23.1. Jeigu Rangovai bendru sutarimu pritaria VMU RP pateiktam siūlymui dėl skiriamų Biržių
krepšelių – pasirašomas protokolas. Biržių priskyrimas konkrečiam Rangovui įforminamas Biržių
eksploatavimo technologine kortele.
23.2. Nesant Rangovų bendro sutarimo dėl Biržių paskirstymo, VMU RP ne vėliau, kaip per 3
darbo dienas parengia naują pasiūlymą, atsižvelgdamas į Rangovų išsakytas pastabas, kurį Apraše
nustatyta tvarka vėl pateikia Rangovams.
23.3. Du kartus iš eilės nesant Rangovų bendro sutarimo dėl Biržių paskirstymo:
23.3.1. sudaromas Biržių, dėl kurių reiškiami nesutarimai, sąrašas;
23.3.2. atsižvelgiant į su Rangovais sudarytų sutarčių paslaugų įkainių dydžius, sudaroma
Rangovų eilė (pirmumo teisę turi Rangovai, kurie yra sudarę sutartis mažiausiaisiais paslaugų įkainių
dydžiais, o, esant vienodiems – pirmumas suteikiamas tam Rangovui, kuris viešųjų pirkimų konkurso
metu ankščiau pateikė pasiūlymą);
23.3.3. pirmumo eilę turintys ir dalyvaujantys paskirstyme Rangovai, nustatytos eilės tvarka,
privalomai renkasi visas iš Aprašo 23.3.1 papunktyje nurodytų Biržių, atsižvelgiant į jiems
priklausančią kiekvienos kategorijos Biržių dalį.
23.3.4. Rangovai, nedalyvavę Biržių paskirstyme, atsižvelgiant į jiems priklausančią
kiekvienos kategorijos Biržių dalį, likusias nepaskirstytas Biržes privalo pasirinkti po įvykusio Biržių
paskirstymo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas arba su VMU RP suderintu kitu terminu. Šiuo atveju
Rangovo teisę pasirinkti norimas Biržes lemia tik jo atvykimo laikas į VMU RP.
24. Kai be pateisinamos priežasties Rangovas neatvyksta ir nepasirenka likusių nepaskirstytų
Biržių, VMU RP turi teisę vienašališkai nutraukti medienos ruošos sutartį ne dėl VMU RP kaltės.
25. Įvykus Biržių paskirstymui Rangovams surašomas protokolas, kurį pasirašo visi Biržių
paskirstyme dalyvavę Rangovai ir ne mažiau kaip 2 VMU RP darbuotojai. Biržių priskyrimas
konkrečiam rangovui įforminamas Biržių eksploatavimo technologine kortele.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
26. Aprašo laikymosi vidaus kontrolė vykdoma kompleksinių bei neplaninių patikrinimų metu.
27. Aprašas gali būti keičiamas arba pripažįstamas netekusiu galios VMU direktoriaus
sprendimu.
28. Kilęs ginčas dėl Biržių dalies nustatymo ar skyrimo, sprendžiamas derybų būdu. Per vieną
mėnesį neišsprendus kilusio ginčo, Rangovas RP sprendimą gali apskųsti VMU direktoriui. VMU
direktoriaus sprendimas gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
29. Veiksmai, neveikimas ir (ar) sprendimai, kuriais pažeidžiamos Aprašo nuostatos, gali būti
skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo arba Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
_______________________
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VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioniniuose
padaliniuose pagrindinių miško kirtimų
biržių paskirstymo medienos ruošos
rangovinėms įmonėms tvarkos aprašo
Priedas Nr. 1
_________________regioninio padalinio 201_m. Metinio fondo
Biržių paskirstymas

Eil.
Nr.

Biržių kategorija

1.
2.
3.
4.

1
2
3
4

5.

5

Biržių tūris, ktm

_______________________

Biržių procentinis
pasiskirstymas pagal
kategorijas

