LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
ÁSAKYMAS

DËL VALSTYBINËS MIÐKØ INVENTORIZACIJOS ATRANKOS METODU
NUOSTATØ PATVIRTINIMO
2004 m. lapkrièio 8 d. Nr. D1-570
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miðkø ástatymo (Þin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161) 13
straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1998 m. rugsëjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 Dël Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatø patvirtinimo (Þin., 1998, Nr. 84-2353) patvirtintø Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos nuostatø 6.41 ir 11.5 punktais,
1. T v i r t i n u Valstybinës miðkø inventorizacijos atrankos metodu nuostatus (pridedama).
2. L a i k a u netekusiu galios Lietuvos Respublikos þemës ir miðkø ûkio ministerijos 1998 m. kovo 17 d.
ásakymà Nr. 129 Dël nacionalinës miðkø inventorizacijos.
APLINKOS MINISTRAS

ARÛNAS KUNDROTAS
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2004 m. lapkrièio 8 d. ásakymu Nr. D1-570

VALSTYBINËS MIÐKØ INVENTORIZACIJOS ATRANKOS METODU
NUOSTATAI
I. Bendroji dalis
1. Ðie Valstybinës miðkø inventorizacijos atrankos metodu nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos miðkø ástatymo (Þin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161) 13 straipsniu ir nustato reikalavimus
Valstybinës miðkø inventorizacijos atrankos metodu (toliau  VMI) vykdymui.
2. Valstybinë miðkø inventorizacija atrankos metodu  visø Lietuvos miðkø inventorizacija pagal statistiniais metodais pagrástà atrankos schemà, naudojant apskaitos bareliø tinklà, leidþianti turëti þinomo tikslumo
miðkø bûklës ir jø kaitos rodiklius ðalies ir administraciniø vienetø ar jø junginiø (apskrièiø, rajonø grupiø)
lygmeniu. Jos metu tiesioginiø matavimø bûdu nustatomi svarbiausi medynø naðumo rodikliai: medienos
prieaugis, iðkritusiø ir iðkirstø medþiø bei sukauptos medienos tûriai, kontroliuojami miðko kirtimai, atkûrimas, savaiminis miðko plëtimas.
II. VMI objektas
3. VMI objektas yra visa Lietuvos miðko þemë nepriklausomai nuo nuosavybës formos.
III. VMI tikslas
4. VMI turi uþtikrinti operatyvø, su ið anksto planuotu tikslumu svarbiausiø miðkø rodikliø ávertinimà.
Rodikliø visuma ir jø tikslumas turi patenkinti strateginio miðkø sektoriaus planavimo valstybës lygmeniu
poreikius.
IV. VMI uþdaviniai
5. Skiriami pagrindiniai ir papildomi VMI uþdaviniai:
5.1. Pagrindiniai VMI uþdaviniai kiekvienos inventorizacijos metu visuose Lietuvos miðkuose atskirai
pagal nuosavybës formas yra:
5.1.1 sekti miðko þemës plotø dinamikà,
5.1.2 ávertinti medienos iðteklius, jø struktûrà ir dinamikà norimu tikslumu,
5.1.3 nustatyti kitø medienos iðtekliø inventorizacijos metodø patikimumà,
5.1.4 paèiu efektyviausiu bûdu  naudojant medienos prieaugio balansà  uþtikrinti:
5.1.4.1 medienos iðtekliø ávertinimà, jø panaudojimo kontrolæ,
5.1.4.2 ûkinës veiklos efektyvumo ávertinimà valstybiniu lygmeniu,
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5.1.4.3 miðko kirtimø ir atkûrimo ávertinimà,
5.1.4.4 patikimà miðko ûkio vystymo strateginá planavimà,
5.1.5 ávertinti miðko augavieèiø bûklæ, jø naðumo dinamikà, panaudojimo efektyvumà,
5.1.6 ávertinti miðko ekosistemø bûklës, jø sveikatingumo, paþeidimø bei biologinës ávairovës dinamikà.
5.2. Panaudojant sukurtà apskaitos bareliø tinklà, gali bûti sprendþiami ðie miðkø ûkiui bei aplinkos
apsaugai aktualûs papildomi VMI uþdaviniai:
5.2.1 medþiojamosios faunos paplitimo, jos daromos þalos apskaita,
5.2.2 operatyvus audrø, kenkëjø ar ligø padarytos þalos miðkui ávertinimas,
5.2.3 miðko dirvoþemio derlingumo pokyèiø ilgalaikiai stebëjimai,
5.2.4 kitø miðko iðtekliø apskaita ir pan.
V. VMI metodas
6. VMI naudojamas nepertraukiamos, atrankinës, kombinuotos, daugiapakopës apskaitos metodas, integruojant já su geografiniø informaciniø sistemø (GIS) technologijomis. Apskaitos vienetø atranka vykdoma
sisteminiu bûdu su atsitiktine pradþia, derinant pakartotinæ apskaità pastoviuose bareliuose su matavimais
laikinuose bareliuose, kombinuojant antþeminius matavimus iðskirtuose apskaitos bareliuose su matavimais ir
ávertinimu kosminio vaizdo þemëlapiuose bei aerofotonuotraukose.
VI. VMI periodiðkumas ir tæstinumas
7. VMI vykdoma kasmet visoje Lietuvos teritorijoje. Pastovûs apskaitos bareliai permatuojami bei steigiami
laikini apskaitos bareliai. Laiko tarpas tarp pastoviø apskaitos bareliø permatavimø yra 5 metai.
8. Kiekvienà penkmetá pagal turimà naujausià kartografinæ medþiagà, aerofotonuotraukas arba kosmines
nuotraukas kontroliuojamas naujø miðkø atsiradimas. Juose pagal priimtà VMI atrankos schemà steigiami
nauji laikini arba pastovûs apskaitos bareliai.
VII. VMI vykdytojas
9. VMI vykdytojas yra Valstybinë miðkotvarkos tarnyba. Valstybinë miðkotvarkos tarnyba atsako uþ VMI
atlikimà laiku pagal nustatytà darbø technologijà, apraðytà atitinkamose lauko darbø taisyklëse, patvirtintose
Valstybinës miðkotvarkos tarnybos direktoriaus, bei statistiniø ataskaitø ir statistiniø leidiniø pagal gautus
rezultatus parengimà.
VIII. VMI darbø kontrolë
10. Matavimus pastoviuose ir laikinuose apskaitos bareliuose reguliariai tikrina Valstybinës miðkotvarkos
tarnybos Kontrolës grupë.
IX. Duomenø baziø formavimas
11. Visi matavimo duomenys registruojami lauko darbø kortelëse arba lauko kompiuteriuose, kur jie programiðkai tikrinami. Patikrinti ir iðtaisyti duomenys sudaro pirminæ duomenø bazæ, nuolat saugomà kompiuterinëse laikmenose. Jie naudojami rengiant miðkø statistikà. Permatuojant nustatytos klaidos yra registruojamos atskiroje duomenø bazëje.
12. Atskirai formuojamos pastoviø ir laikinø apskaitos bareliø duomenø bazës.
X. Duomenø kaupimas ir saugojimas
13. Pirminiai duomenys  atskirai pastoviø ir laikinø apskaitos bareliø  saugomi nuolat pagal matavimo
atlikimo metus. Kasmet duomenø bazë yra papildoma einamøjø metø matavimo duomenimis. Pirminiai duomenys yra saugomi originalios formos. Skaièiuojant pirminiai duomenys yra kopijuojami, formuojamos laikinos duomenø bazës.
XI. Duomenø apdorojimas
14. Duomenims apdoroti naudojamos pirminiø duomenø bazës. Apdorojant einamøjø metø duomenis, yra
kombinuojami ne maþiau kaip penkmeèio pastoviø ir laikinø apskaitos bareliø duomenys. Apdorojant naudojamos tapaèios medþiø stiebø tûrio, prieaugio bei su jø ávertinimu susijusiø rodikliø tarpusavio priklausomybës
funkcijos. Pasikeitus minëtoms funkcijoms, nustatoma jø pasikeitimo átaka pagrindiniø rodikliø ávertinimui.
Ðie duomenys skelbiami kasmetinëse statistinëse ataskaitose.
XII. VMI duomenø naudojimas
15. VMI metu gauti duomenys sudaro Lietuvos miðkø oficialios statistikos pagrindà ir naudojami atsiþvelgiant á Valstybinës miðkø apskaitos programos reikalavimus.
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XIII. Statistiniai leidiniai, informacijos detalumas ir tikslumas
16. Miðkø charakteristikos, parengtos pagal VMI duomenis, skelbiamos kasmet statistinëse ataskaitose.
Informacijos detalumas priklauso nuo renkamø duomenø detalumo. Visais atvejais turi bûti uþtikrinamas kasmet pateikiamos informacijos perimamumas ir palyginamumas. Tikslesnë informacija gaunama didëjant stratø
plotui, taip pat gausëjant apskaitos bareliø ir jø permatavimø skaièiui. Pateikiant kasmetinæ informacijà, yra
sumuojami duomenys uþ praëjusius penkerius metus. Pirmàjá penkmetá kasmet pateikiama informacija nuolat
tikslëja iki yra iðskiriami visi pastovûs bareliai. Antrajame ir kituose penkmeèiuose informacija yra pleèiama
(prieaugis, medþiø iðkritimas, kirtimai), permatavus pastovius apskaitos barelius, ir tikslinama, iðskyrus naujus
laikinus apskaitos barelius. Kas penkeri metai statistiniuose leidiniuose skelbiama detalesnë informacija. Skelbiamø duomenø turinys, lenteliø struktûra (derinami su Aplinkos ministerijos Miðkø departamentu), siekiant,
kad duomenis bûtø galima palyginti, ið esmës keistis negali.
XIV. VMI finansavimas
17. VMI darbai, reikalingi pagrindiniams uþdaviniams ágyvendinti, inventorizacijai tobulinti bei su tuo
susijusiems tyrimams, finansuojami valstybës lëðomis ið Valstybinei miðkotvarkos tarnybai skiriamø valstybës
biudþeto asignavimø. VMI darbai, reikalingi papildomiems uþdaviniams spræsti, finansuojami tais sprendimais suinteresuotø uþsakovø lëðomis.
XV. VMI tobulinimas, tyrimai
18. Kartu su VMI gamybiniais darbais turi bûti nuolat vykdomi tyrimai VMI tobulinti. Pagrindinë VMI
darbø tobulinimo kryptis  vertinamø rodikliø nomenklatûros plëtimas, rodikliø ávertinimo patikimumo ir
tikslumo didinimas, darbo sànaudø maþinimas, plaèiau panaudojant nuotolinius metodus, miðko iðtekliø dinamikos analizë, modeliavimas, taksaciniø normatyvø tobulinimas, medynø augimo bei formavimosi priklausomai nuo daugelio faktoriø, modeliavimas.
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