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2018 m. pirmasis pusmetis Valstybinių miškų urėdijoje:
didesnės pajamos, mažesnės sąnaudos, efektyvesnė
veikla
Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija pirmąjį šių metų pusmetį 6 procentais – iki 90,14 mln.
eurų – augino pardavimo pajamas, 2,5 mln. eurų taupė sąnaudas ir sugeneravo 26 mln. eurų
bendrojo pelno. 2017 m. pirmųjų šešių mėnesių pajamos buvo 84,85 mln. eurų.
„Pirmojo šių metų pusmečio rezultatai džiugina. Pradėjus centralizuotai valdyti pagrindinės veiklos
procesus ir efektyviau išnaudojant turimus įmonės resursus, beveik pustrečio milijono eurų sumažinome
sąnaudas. Žinoma, nemažai įtakos rezultatams turėjo ir brangstanti žaliavinė mediena, nes net pardavę
mažesnį kiekį pagrindinės mūsų produkcijos, uždirbome daugiau“, - sako Valstybinių miškų urėdijos
direktorius Marius Pulkauninkas.
Iš apvaliosios medienos pardavimo, pagrindinio Valstybinių miškų urėdijos pajamų šaltinio, pirmąjį 2018
metų pusmetį uždirbta 84,22 mln. eurų, t. y. 8 proc. daugiau nei 2017 m. per tą patį laikotarpį, kai pajamos
už apvaliosios medienos pardavimą siekė 79,92 mln. eurų.
Iš viso 2018 metų sausį-birželį parduota 1,75 mln. kubinių metrų apvaliosios medienos, t.y. 12 proc.
mažiau nei per tą patį laikotarpį 2017 m., kai parduota 1,99 mln. kubinių metrų apvaliosios medienos.
Vidutinė kubinio metro apvaliosios medienos kaina per metus išaugo 22 proc. - nuo 39,2 Eur/kub. m. iki
47,9 Eur/kub. m.
„Dalį žiemos dėl nepalankių oro sąlygų miško kirtimas bei prekyba mediena nevyko, tad pirmąjį šių metų
pusmetį, lyginant su 2017-aisiais, medienos pardavimai buvo mažesni. Bet iki metų pabaigos turime laiko
ir ketiname įgyvendinti užsibrėžtus planus“, - sako M. Pulkauninkas.
Valstybinių miškų urėdijos veiklos sąnaudos šių metų pirmąjį pusmetį siekė 77,51mln. eurų ir buvo 3
proc. mažesnės nei 2017-aisiais, kai tuo pačiu laikotarpiu sąnaudos siekė 79,92 mln. eurų.
Valstybinių miškų urėdija vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą ir yra svarbi šalies miškų ūkio sektoriaus
plėtros dalyvė. Įmonė rūpinasi šalies miškingumu, diegia pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos,
tvarkymo ir išteklių naudojimo technologijas, prižiūri valstybiniuose ir privačiuose miškuose esančius
kelius ir saugo miškus nuo gaisrų.
Šiuo metu vienas pagrindinių Valstybinių miškų urėdijos veiklos prioritetų – sėkmingai užbaigti
valstybinių miškų valdymo konsolidaciją, apjungti įmonės padalinių bendrąsias administracines
funkcijas, centralizuotai organizuoti medienos ruošą.
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