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BMŪRFP tęstinė-kaupiamoji (nuo 2002 metų)

• Dėl atsargaus planavimo ir nuolatinio rezervo kaupimo kasmet lėšų planuojama 
panaudoti ir realiai panaudojama mažiau nei surenkama – likutis akumuliuojamas 
ir perkeliamas į kitus metus

BMŪRFP faktinės ir planuotos įplaukos 2015-2018 metais, tūkst. eurų
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Mokesčių (mokėtojų) rūšis 2015 2016 2017 2018

Privalomieji atskaitymai iš pajamų ir 

parduotą medieną:
9 230,73 10 008,12 10 637,0 12 902,58

Valstybinių miškų valdytojų 7 231,86 7 140,13 7 589,0 8 415,28

Privačių miškų valdytojų 1 998,87 2 867,99 3 048,0 4 487,3

Kompensacijos už miško žemės pavertimą 

kitomis naudmenomis
1 042,78 830,40 335,3 688,9

Faktinės įplaukos iš viso: 10 273,51 10 838,52 10 972,3 13 591,48
Planuotos įplaukos 8 700 8 700 10 000 9 000



Prioritetinės Bendrųjų miškų ūkio reikmių kryptys 
2018-2020 metams:

• Miško kelių gerinimas ir jų tinklo optimizavimas

• Gamtotvarkos priemonių miškuose įgyvendinimas

• Valstybinės miškų kontrolės stiprinimas

• Inovacijų miškų ūkyje plėtojimas

• Miestų miškų tvarkymas
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Miško kelių priežiūrai ir 
remontui, 33%

Miškų kadastrui, apskaitai ir 
kontrolei, 30%

Miškų inventorizavimui ir 
miškotvarkai, 15%

Naujų miškų įveisimui, 6%

Miškų priešgaisrinei 
apsaugai, 4%

Naujoms miško sodmenų 
technologijoms, 2%

Mokslo darbams, 1%

Miško savininkų mokymui ir 
konsultavimui, 1%

Informacijos viešinimui, 1%

Miestų miškų priežiūrai, 2%
Miškų informacinėms 

sistemoms, 3%
Miško genetikai ir selekcijai, 

2%

BMŪRFP lėšų panaudojimas 2018 metais (9,44 mln. eurų)



BMŪRFP lėšų panaudojimas 2018 metais

• Panaudota lėšų suma (9,44 mln. eurų) mažesnė nei 2017 (12,6 mln. 
eurų) ir 2016 (14,4 mln. eurų):
• Likviduota GMU

• Mažiau panaudota miškų inventorizacijai ir kitiems miškotvarkos darbams

• Užbaigtas medelyno su uždara šaknų sistema finansavimas

• Svarbesni 2018 metais atlikti darbai programos lėšomis:
• Suremontuota 717 km miško kelių su žvyro danga arba apie 10% visų tokių 

miško kelių (+690 km – 2017 metais ir +1102 km – 2016 metais)

• Įveista 505 ha naujų miškų valstybinėje žemėje (481 ha – 2017 metais)
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BMŪRFP apimtis (asignavimai) 2019 metams
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Bendra asignavimų suma 
(programos apimtis)

21 768,8 tūkst. Eur

2019 metų 
planuotos pajamos

11 000,0 tūkst. Eur

2018 metų viršplaninės pajamos ir 
nepanaudotas lėšų likutis

10 768,8 tūkst. Eur

Viršplaninės pajamos, skirstytinos 
naujoms reikmėms

4 591,5 tūkst. Eur

Lėšų likutis iš 2018 ir ankstesniųjų metų

6 177,3 tūkst. Eur

2018 ir ankstesnių metų 
įsipareigojimams vykdyti

557,5 tūkst. Eur

Likučio lėšos, skirstytinos 
naujoms reikmėms tenkinti 

5 619,8 tūkst. Eur


