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Kovo 30 – balandžio 1 d. Briuselyje 
(Belgija) vyko ek Nuolatinio miškų ūkio 
komiteto darbo grupės „Medienos ir 
medienos produktų viešieji pirki-
mai“ 1-asis posėdis. Jame dalyvavo 
miškų departamento miškotvarkos ir 
miško išteklių skyriaus vyr. specialistas 
G. Jasinevičius.

Kovo 30 – balandžio 1 d. lenkijoje, elko 
miškų urėdijos mokymo ir poilsio centre 
vyko metinis Lenkijos miškininkų pa-
sitarimas miško priešgaisrinės apsau-
gos klausimais. Į pasitarimą buvo pa-
kviesti ir lietuvos miškininkai, kuriems 
atstovavo Generalinės miškų urėdijos 
miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus 
vyriausiasis specialistas a. Pečiulis ir 
Druskininkų miškų urėdijos vyriausiasis 
miškininkas s. adomavičius. Jis padarė 
pranešimą apie priešgaisrinę miško ap-
saugos būklę lietuvoje. lenkijos miškų 
urėdijos neformuoja priešgaisrinių ko-
mandų, o miškininkų pastebėtus gais-
rus gesina profesionalūs ugniagesiai 
arba savanorių ugniagesių organizacijų 
komandos. Pasitarimo lauko programos 
metu buvo aplankyta Pisz miškų urėdija, 
kurioje aptarti aktualūs praktiniai miško 
priešgaisrinės veiklos klausimai.

Balandžio 2 d. sukako 30 metų, kai buvo 
priimta Europos Bendrijos Tarybos 
direktyva 79/409/EEB dėl laukinių 
paukščių apsaugos, kuri sutrumpintai 
vadinama Paukščių direktyva. tai pirmasis 
europos sąjungos teisės aktas, reglamen-
tuojantis ilgalaikę visų laukinių paukščių 
rūšių apsaugą europos sąjungoje. 

Balandžio 2-4 d. lietuvos žemės ūkio 
universitete vyko Žemės ūkio paroda 
„Ką pasėsi...2009“. 

Balandžio 3 d. lietuvos žemės ūkio 
universitete vyko Lietuvos miškininkų 
sąjungos valdybos posėdis. Jame ap-
tarta privačių miškų tvarkymo europos 
sąjungos šalyse patirtis ir šios problemos 
sprendimo keliai lietuvoje; Valstybinių 

miškų valdymo aktualijos; apsvarstyta 
šios sąjungos veiklos 2009-2010 m. pro-
grama ir kiti klausimai (plačiau – 8 p.). 

Balandžio 4 d. lietuvos žemės ūkio uni-
versitete vyko absolventų klubo ,,LŽŪU 
alumni“ narių susitikimas. klubui vado-
vauja buvęs žemės ūkio ministras e. ma-
kelis. susitikime dalyvavo lŽūu rektorius 
prof. R. Deltuvas. aptarta klubo veiklos 
galimybė regionuose, pristatyta interne-
tinė svetainė. 

Balandžio 4 d. Žeimiuose organizuotas 
Vidurio ir Rytų lietuvos regiono miško 
ruošėjus atstovaujančių įmonių vadovų 
susirinkimas aptarti aplinkos ministerijoje 
ruošiamiems „miško kirtimo taisyklių“ pa-
keitimams. susirinkimo dalyvių nuomone, 
naujai siūloma nuostata, kad reikėtų už-
drausti 2 ar netgi 6 mėnesiams miško kir-
timo ir ištraukimo darbus yra nepriimtina. 
Jau dabar įstatymai pakankamai griežti, 
tereikia jų deramai laikytis, o įtvirtinus nau-
jąją tvarką, tai skaudžiai paliestų sunkmetį 
išgyvenantį miškininkystės sektorių, sukel-
tų nemažos dalies miško ruošos įmonių 
bankrotus, padidintų nedarbą. Net 2 mė-
nesiams uždraudus miško ruošos darbus, 
faktiškai nedirbti tektų bent mėnesiu ilgiau, 
nes porą savaičių užtrunka darbų sustab-
dymas bei pradėjimas. susirinkimo dalyviai 
išsirinko iniciatyvinę grupę, kuriai pavedė 
paruošti kreipimąsi į aplinkos ministeriją 
bei Vyriausybę ir atkreipti šių institucijų 
dėmesį į ketinimus nepagrįstai apriboti kir-
timų laiką ūkiniuose miškuose, juolab, kad 
tokių apribojimų nėra nė vienoje europos 
valstybėje.

Balandžio 6 d. Vyriausybė pritarė 
aplinkos ministerijos pateiktam miškų 
įstatymo 7 straipsnio papildymo įstaty-
mo projektui. Pakeitimai siūlomi siekiant 
valstybės įmonėms miškų urėdijoms už 
valstybinių miško išteklių (medienos) 
naudojimą nustatyti privalomuosius 
atskaitymus į valstybės biudžetą iš 
pajamų už parduotą žaliavinę medie-
ną ir nenukirstą mišką. 

Balandžio 7 d. vyko Valstybinės aplin-
kos apsaugos inspekcijos, Valstybinės 
saugomų teritorijų tarnybos vadovų, 
regionų aplinkos apsaugos departa-
mentų direktorių ir saugomų teritorijų 
direktorių pasitarimas. Jame svarstyti 
klausimai dėl saugomų teritorijų direk-
cijų ir regionų aplinkos apsaugos depar-
tamentų sąveikos ir vykdomų funkcijų 
optimizavimo.

Balandžio 7 d. Generalinėje miškų 
urėdijoje įvyko pasitarimas dėl miško 
gaisrų gesinimo, kuriame dalyvavo 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento direktorius R. Baniulis, 
generalinis miškų urėdas B. sakalauskas, 
jo pavaduotojas G. Visalga, miško atkū-
rimo ir apsaugos skyriaus vyriausiasis 
specialistas a. Pečiulis, kiti darbuotojai. 
kitose es valstybėse miškininkai miško 
gaisrų negesina, tai daro priešgaisrinės 
apsaugos tarnybos. tačiau Priešgaisri-
nės apsaugos ir gelbėjimo departamen-
to prie Vidaus reikalų ministerijos vado-
vybė nepritaria miškininkų ketinimams 
atsisakyti miško gaisrų gesinimo. R. Ba-
niulis informavo, kad departamentas 
nepasirengęs perimti gaisrų gesinimo 
organizavimo ir vykdymo funkcijų.  Pa-
sitarime nutarta, kad jei bus nustatyti 
miškų urėdijoms papildomi mokesčiai 
į valstybės biudžetą, būtina kreiptis į 
Vyriausybę dėl patirtų faktinių miško 
gaisrų gesinimo išlaidų finansavimo iš 
valstybės biudžeto.

Balandžio 8 d. trakų miškų urėdijoje 
įvyko LR Seimo Aplinkos apsaugos 
komiteto išvažiuojamasis posėdis, 
kuriame buvo aptartos žvyro karjerų 
eksploatavimo ir rekultivavimo prob-
lemos (plačiau – 13 p.). 
  
Balandžio 8 d. marijampolėje įvyko Me-
dienos perdirbėjų asociacijos atas-
kaitinis suvažiavimas. Praėjusių metų 
veiklos ataskaitoje asociacijos direkto-
rius J. zimnickas pažymėjo glaudų ben-
dradarbiavimą su aplinkos ministerija, 
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ašalies miškų urėdijomis. Diskutuota dėl 
apvaliosios medienos pardavimo taisy-
klių. asociacija ruošia siūlymus taisyklių 
pataisoms dėl baudų nuo neįvykdyto 
sandorio sutarties šalių sutartinių įsipa-
reigojimų taikymo. Pranešimą skaitė ir 
generalinio miškų urėdo pavaduotojas 
G. Visalga. asociacijos direktoriumi vėl 
išrinktas uaB „Juodeliai“ direktorius. 

Balandžio 9 d. Generalinis miškų urėdas 
B. sakalauskas ir lietuvos biomasės ener-
getikos asociacijos „litbioma“ preziden-
tas R. lapinskas pasirašė bendradarbia-
vimo sutartį. aptarti biokuro gamybos ir 
skatinimo, racionalaus biomasės panau-
dojimo bei plėtros lietuvoje klausimai. 
Šalys išreiškė bendrus tikslus – skatinti 
biokuro gamybą iš kirtimo atliekų bei 
menkavertės medienos valstybiniuose 
miškuose, spręsti dėl to kylančias nacio-
nalinio lygmens teisines bei ekonomines 
problemas, skatinti visuomenės švietimą 
biokuro gamybos ir naudojimo srityse.

Balandžio 9 d. aplinkos ministras 
G. kazlauskas ir Žemės ūkio ministras 
k. starkevičius pasirašė bendrą pareiš-
kimą dėl pernykštės žolės deginimo. 
Jame teigiama, kad šis reiškinys mūsų 
šalyje įgavo nerimą keliantį mastą, lieps-
nose sudega žmonės, sunaikinamas tur-
tas, užsidega miškai, daroma žala gam-
tai. aplinkosaugininkai fiksuoja išdegin-
tus žemės ūkio paskirties plotus ir infor-
maciją pateikia Nacionalinei mokėjimo 
agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos. 
sustiprintos pareigūnų pajėgos vykdo 
aktyvią stebėseną, kontrolę, nustatinėja 
žolės degintojus, jiems skiria maksima-
lias administracines baudas.

Balandžio 14 d. aplinkos ministeri-
joje organizuotas pasitarimas miško 
kirtimų ribojimo klausimais. savo 
požiūrius šiuo klausimu jau pareiškė 
nevyriausybinės aplinkosauginės orga-
nizacijos, miško savininkų ir medienos 
perdirbėjų asociacijos, medienos ruošė-
jams atstovaujančios organizacijos, miš-
ko ir medienos pramonės darbuotojų 
profesinės sąjungos, mokslo ir mokymo 
institucijos. Daugiausia diskusijų kilo dėl 
judėjimo „už gamtą“ pareikšto reikala-
vimo mažiausiai du mėnesius, kai peri 
paukščiai, visoje šalyje uždrausti kirsti 
mišką. miškų departamento direktorius 
dr. V. Vaičiūnas sakė, kad tokio draudimo 

nėra paskelbusi nė viena es valstybė. 
antra, ir dabar galiojančios kirtimų tai-
syklės, kurios buvo parengtos remiantis 
pažangiausių es šalių patirtimi, kirtimus 
griežtai riboja. lietuvoje miškai tvarko-
mi pagal europoje pripažįstamus dar-
naus miškininkavimo principus. Bet ko-
kie papildomi draudimai ir apribojimai 
turi būti įvertinti ne tik ekologiniu, bet 
ir ekonominiu bei socialiniu požiūriu. 
Draudimas apskritai nekirsti miško ma-
žiausiai du mėnesius turėtų itin skau-
džių ekonominių ir socialinių padarinių, 
paralyžiuotų medienos perdirbamąją 
pramonę, o dešimtys tūkstančių šios 
pramonės ir su įvairiais miško verslais 
susijusių įmonių darbuotojų atsidurtų 
ties nedarbo slenksčiu. aplinkos minis-
terija, pažymėjo V. Vaičiūnas, pasisako 
už kompromisinius sprendimus, kurie 
leidžia suderinti skirtingus visuomenės 
interesus ir užtikrinti miško ekologi-
nių, ekonominių bei socialinių funkcijų 
pusiausvyrą. Pasiūlytas sprendimas 
dviem mėnesiams (gegužę ir birželį) 
uždrausti šviesinimo, retinimo ir ei-
namuosius kirtimus. Nebūtų drau-
džiami tik pagrindiniai kirtimai, kurie 
šiais mėnesiais vykdomi vos 0,1 proc. ša-
lies miškų ploto. tokiame mažame plo-
te vykdant kirtimus pavasarį neigiamas 
poveikis gyvajai gamtai būtų minimalus, 
tačiau būtų užtikrintas nepertraukiamas 
medienos tiekimas pramonei. tokiam 
sprendimui pritarė ir Nevyriausybinių 
aplinkosauginių organizacijų koalicija, 
kuriai priklauso lietuvos gamtos fon-
das, lietuvos ornitologų draugija ir kitos 
gamtosauginės organizacijos. 

Balandžio 17 d. kazlų Rūdoje, mocevi-
čiaus firmos „Ginalas“ patalpose, vyko 
Lietuvos miško savininkų asociacijos 
(LMSA) ataskaitinis – rinkiminis susi-
rinkimas – generalinė asamblėja (pla-
čiau – kitame numeryje). 

Balandžio 20 d. miškų departamen-
to direktorius V. Vaičiūnas, generalinis 
miškų urėdas B. sakalauskas ir jo pava-
duotojas G. Visalga susitiko su iškilia 
išeivijos gamtininke dr. Birute Galdi-
kas. Viešnia papasakojo apie savo veiklą 
indonezijoje, apie lietuvoje įkurto jos 
fondo veiklos planus.

Balandžio  21 d. lietuvos žaliųjų ju-
dėjimas Generalinėje miškų urėdijoje 

organizavo seminarą „Naudingųjų iš-
kasenų gavyba: nauda ir problemos“. 
seminare aiškintasi naudingųjų iškasenų 
eksploatacijos valstybiniuose miškuo-
se ir saugomose teritorijose problemos, 
karjerų įrengimo ir eksploatacijos įtaka 
vandens režimui bei kraštovaizdžiui ir kiti 
klausimai. 

Balandžio 23 d. Kauno miškų ir aplin-
kos inžinerijos kolegijoje vyko semina-
ras – praktikumas jaunųjų miško bičiulių 
būrelių vadovams, biologijos mokyto-
jams „Informacinės komunikacinės 
technologijos JMB veikloje“.

Balandžio 24 d. Rietavo miškų urėdi-
joje organizuota konferencija „Miško 
archeologija“. tai pirmoji tokio pobū-
džio konferencija lietuvoje. Joje aptar-
tas gamtos, istorijos, kultūros paveldas 
aplinkos apsaugos interesų ir problemų 
sferoje; naujai rasti ir spėjami paveldo 
objektai Rietavo miškų urėdijoje, arche-
ologinių objektų apskaitos ir jų kontrolės 
problematika miškuose ir kiti klausimai 
(plačiau – kitame numeryje).

Balandžio 25 d. Neries regioninio par-
ko direkcija, Vilniaus apskrities kultūros 
centras ir Vilniaus miškų urėdija Dūkš-
tų ąžuolyne surengė Plukių žydėjimo 
šventę, skirtą lietuvos vardo paminėji-
mo tūkstantmečiui ir įtrauktą į Nacionali-
nę programą  „Vilnius – europos kultūros 
sostinė“. 

Gegužės 8 d. Kauno miškų ir aplin-
kos inžinerijos kolegijoje vyks Atvi-
rų durų diena. atvykusieji galės susi-
pažinti su aukštosiomis (bakalauro) ir 
profesinio mokymo programomis, mo-
kymo baze, priėmimo sąlygomis, karje-
ros galimybėmis, galės pabendrauti su 
studentais ir dėstytojais. Registruotis 
el. p.  l.jakaitiene@kmaik.lm.lt , teirautis 
telefonu (8-37) 383 082.

Aplinkos ministerijoje – Gamtos ap-
saugos departamento Biologinės įvairo-
vės skyriaus vedėjo S. Paltanavičiaus, 
gamtininko, rašytojo, fotografo, dar-
bų paroda. Naujojoje fotografijų eks-
pozicijoje nemažai retų kadrų – ryš-
kiaspalvis tulžys, drevėje perinti antis 
klykuolė, mažais rožiniais žiedeliais 
žydinti spanguolė...
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Kiek liks valstybinių miškų,      

LŽŪU kovo pabaigoje vykusiame Miškų 
urėdų nuolat veikiančio gamybinio susi-
rinkimo bei Generalinės miškų urėdijos 
(GMU) kolegijos pasitarime dalyvavo ir 
Aplinkos ministras Gediminas Kazlaus-
kas, jo patarėjas Romualdas Petrauskas, 
Seimo narys Justinas Urbanavičius, GMU 
vadovybė, nevyriausybinių, profsąjungos 
organizacijų, medienos perdirbėjų, pri-
vačių miško savininkų ir žiniasklaidos 
atstovai. Susirinkime aptartos artėjančių 
privalomųjų miško atkūrimo, tvarkymo 
ir apsaugos darbų finansavimo problemos 
ekonominės krizės sąlygomis bei viešųjų 
ryšių organizavimo reikšmė tendencin-
gos informacijos apie miškų žinybą su-
intensyvėjimo laikotarpiu, supažindinta 
su naujausiais Vyriausybės nutarimais, 
reglamentuojančiais valstybinio miškų 
sektoriaus funkcionavimą.

AR REfoRMA Iš TIKRųJų PRIBRENdo?
Aplinkos ministras G. Kazlauskas in-
formavo, kad Vyriausybės programoje 
numatyta pertvarkyti šalies miškų ūkį. 
Reforma bus vykdoma nuosekliai, įgy-
vendinant bendrą miškų ūkio politiką 
visų nuosavybės formų miškuose. Nors 
valstybiniai miškai prižiūrimi gerai, 
2008-uosius miškų urėdijos baigė pakan-
kamai sėkmingai, tačiau bendri rezulta-

tai anaiptol vertinami prieštaringai – dvi 
miškų urėdijos pernai dirbo su nuosto-
liu, kelios susidūrė su mokumo proble-
momis. Tarp kai kurių miškų urėdijų vy-
rauja pakankamai didelės administruo-
jamų miškų plotų, atlyginimų, investicijų 
disproporcijos, per daug administracijos 
darbuotojų. Vyriausybė svarstys valstybi-
nių miškų valdytojams tiesioginio 5–15 
proc. gamtos išteklių mokesčio įvedimą. 
Be to, miškų žinyboje yra biudžetinių įs-
taigų, kurias vertėtų sujungti. 

Stambinant miškų urėdijas, jos bus re-
organizuojamos į veiklias miškų ūkio įmo-
nes. Prieš priimdama kardinalius sprendi-
mus Vyriausybė atliks išsamią miškų urėdi-
jų ūkinės veiklos analizę. O miškų žinybos 
darbuotojų siūlymai taps dalykine medžia-
ga, rengiant sprendimus. 

Seimo Aplinkos apsaugos komiteto 
narys Justinas Urbanavičius patikino, jog 
sprendimai nebus priimami už uždarų 
durų, jie bus viešinami. Svarbiausia, kad 
nuo permainų nenukentėtų miškai ir 
juose dirbantys žmonės.

Generalinis miškų urėdas Benjami-
nas Sakalauskas pristatė GMU ataskai-
tą, kurioje detaliai išnagrinėjo praėjusių 
metų rezultatus, analizavo susiklosčiusią 
ekonominę situaciją bei priemones esa-
mai padėčiai stabilizuoti.

NEPAGRįSTI KALTINIMAI
Miškų urėdų nuolat veikiančio gamybinio 
susirinkimo valdybos pirmininkas Faus-
tas Bakys sakė, kad, nepaisant ekonominių 
sunkumų, valstybiniai miškai tvarkomi 
gerai. Tačiau labai skaudina tendencingas 
miškininkų šmeižtas, skleidžiamas viešo-
joje erdvėje, Seime, Vyriausybėje. Visuo-
menė per mažai žino apie miškų nuosavy-
bės formas, kokie ūkininkavimo principai 
vyrauja miške, kokia tikroji privačių miš-
kų būklė. Dažniausiai kalbama apie miškų 
ūkio trūkumus apibendrintai, neišskiriant 
valstybinių ir privačių miškų. 

Visuomenė turi žinoti, kad valstybinių 
miškų naudojimas yra griežtai reglamen-
tuotas ir moksliškai pagrįstas. Nereikia 
sureikšminti ir miško medieninės vertės, 
kuri šimtus kartų mažesnė už miško eko-
loginę, socialinę, rekreacinę vertę. Į tai at-
kreiptinas dėmesys, kalbant apie ūkinin-
kavimo efektyvumą. 

Telšių miškų urėdas Bronislovas Banys 
pritarė, kad dezinformacija apie valstybi-
nių miškų valdytojus skleidžiama nuolat. 
Ją dažniausiai platina asociacija „Lietuvos 
mediena“. Neatitinka tikrovės ir kaltini-
mai, jog dėl neefektyvaus miškų urėdijų 
ūkininkavimo šalies biudžetas netenka 
apie 100 mln. Lt. Nors „Lietuvos medie-
ną“ palaikančios įmonės iš miškų urėdi-

tiek bus valstybės

Aplinkos ministras G. Kazlauskas betarpiškai bendravo su auditorija
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jų superka vos 10 proc. medienos, tačiau 
bando diktuoti savo reikalavimus. Jų siū-
lymas pardavinėti medieną stačiu miš-
ku valstybei būtų nuostolingas. Sukūrus 
vieną miškų įmonę, išnyktų sveika kon-
kurencija tarp urėdijų. Aišku, susitarti su 
vienu pardavėju stambiajam pirkėjui būtų 
lengviau, tačiau tuomet nukentėtų smul-
kieji perdirbėjai.

Vilniaus miškų urėdo Raimondo Ri-
bačiausko teigimu, miškų urėdijos vienin-
gai privalo perbristi dabartinę ekonominę 
balą. Daryti reformas sunkmečiu būtų 
pražūtinga. Negi atleidus 120 buhalterių 
ir 200 centro darbuotojų bus užlopytos 
biudžeto skylės? Juk jie – Lietuvos pilie-
čiai, mokantys mokesčius valstybei. Ar 
kas nuodugniai atliko skaičiavimus, kokią 
ekonominę naudą šaliai turės miškų žiny-
bos pertvarka? Vilniaus miškų urėdijoje 
kasmet apsilanko nemažai svečių iš užsie-
nio: miškininkų – mokslininkų, studentų. 
Nė iš vieno neteko išgirsti pastabos, kad 
mūsų miškai blogai prižiūrėti. 

Kiekvienoje valstybėje auga skirtin-
gų medynų miškai, vyrauja nacionalinė 
ekonomika, savitas teisės supratimas ir 
tradicijos. Kodėl mes savo ūkininkavimo 
modelio nebandome įsiūlyti kitiems, o le-
kiam į Latviją, į kitas šalis ir norime jų pa-
tirtį pritaikyti mūsuose? Gal ir mūsų mo-
delis kažko vertas? Per nepriklausomybės 
laikotarpį pergyvenome aibę reformų nuo 
švietimo sistemos iki sveikatos apsaugos. 
Visos jos strigo, nė viena neatnešė valsty-
bės biudžetui naudos...

ISToRIJA KARToJASI
LMS prezidentas Edmundas Bartkevičius 
sakė, jog, pasikeitus valdžioms, Lietuvoje 

tradiciškai atsiranda grupė entuziastų, sie-
kiančių keisti miškų sistemą. Anksčiau tai 
buvo valdžios institucijų iniciatyvos, da-
bar suaktyvėjo stambiojo kapitalo atstovai, 
kai kurios visuomeninės organizacijos. E. 
Bartkevičius pacitavo LMS 1998 m. krei-
pimąsi, pasirašytą tuometinio prezidento 
prof. Vaidoto Antanaičio. Jame išsakytos 
mintys ne mažiau aktualios ir šiandien: 
„Nuomonė, kad valstybinius miškus ga-
lėtų tvarkyti viena centrinė įmonė, mūsų 
sąlygomis nepriimtina. Toks totalinis cen-
tralizavimas ir monopolistinės įmonės su-
kūrimas ne prisidėtų prie miškų plėtros, 
bet pažeistų susiformavusias Lietuvos 
valstybinio miškų ūkio tradicijas, parem-
tas savarankiškomis įmonėmis, sutrikdytų 
stabiliai funkcionuojantį miškų ūkį ir su-
keltų ekonomines, socialines ir gamtosau-
gos problemas.“ 

Miškininkų sąjungos pozicija – už 
apgalvotas reformas, už evoliucinį, bet ne 
revoliucinį kelią. 

Šią poziciją palaikė ir akademikas Le-
onardas Kairiūkštis. 

KITA VERTė
Privačių miškų savininkų asociacijos di-
rektorius Rytis Kuliešis teigė, kad daugu-
ma miškų savininkų siekia daugiausia tik 
materialinės naudos. Pagrindinis tikslas – 
kuo greičiau mišką iškirsti ir parduoti me-
dieną, o atkūrimu bei priežiūra rūpinasi 
retas. Anot R. Kuliešio, susidaro įspūdis, 
jog tokį modelį būsimai reformai bando-
ma primesti ir valstybinių miškų valdy-
tojams, visai nesusimąstant apie ateities 
miškus. Jis pasigedo racionalaus miško, 
kaip nacionalinio turto, vertinimo. Paskai-
čiavus, nuo1998 iki 2008 m. urėdijų miškų 

tūris padidėjo per 35 mln. kub. m. Kasmet 
miškų urėdijos valstybės turto sukaupia 
po 175 mln. Lt. R. Kuliešio nuomone, nai-
vu tikėtis, kad smulkūs miško savininkai 
kada nors kooperuosis. Steigti privačias 
girininkijas labai brangu – valstybei tai 
kainuotų apie 100–120 mln. Lt. Raciona-
liausia privačių valdų priežiūrą patikėti 
valstybinių miškų girininkijoms. Jis para-
gino kuo greičiau steigti darbo grupę, kuri 
parengtų miško savininkų ir girininkijų 
bendradarbiavimo gaires. 

ŽINoMAS ScENARIJUS
Žaliųjų judėjimo pirmininko Rimanto 
Braziulio teigimu, grupė verslininkų Lie-
tuvos žaliesiems siūlė pradėti miškininkų 
puolimą, apkaltinant juos gamtos niokoji-
mu, masiniais miškų kirtimais ir pan. Ža-
lieji kategoriškai atsisakė. „Pritaikius pa-
našų scenarijų, koncernas IKEA Latvijoje 
ėmė įtakoti valstybinius miškus. To siekia-
ma ir Lietuvoje. Todėl įkūrus vieną miškų 
įmonę, nesunkiai galima bus privatizuoti 
valstybinius miškus“, – sakė R. Braziulis. 

Jis priminė, kad valstybinių miškų 
žinybos likvidavimo vajus pradėtas prieš 
15 metų. Tuomet miškininkus bandyta 
skaidyti, naikinant Miškų ūkio ministeri-
ją bei steigiant Generalinę miškų urėdiją, 
Miškų departamentą ir Valstybinę miškų 
kontrolę. Dabar gi tas institucijas vėl no-
rima sujungti į vieną. „Kiek liks valstybi-
nių miškų, tiek bus valstybės“, – savo pa-
sisakymą apibendrino Žaliųjų judėjimo 
pirmininkas.

„Vos tik pasikeičia valdžia, tuoj pasi-
girsta tos pačios to paties choro giesmės 
apie meilę Lietuvai, apie naujas darbo 
vietas, apie neregėto masto gamyklas. Tik 
skirkite tokiems projektams pinigų. Kai 
tik pinigai gaunami, pastatomas fabrikas 
ir tuoj parduodamas užsieniečiams,“ – 
ironizavo Medienos perdirbėjų asociaci-
jos direktorius Juozupas Zimnickas, dar 
pridurdamas, kad kur kas svarbiau ir sva-
riau būtų, jei tie pinigai būtų investuoja-
mi į miškus, šimtmečius tarnausiančius 
ateinančioms kartoms. J. Zimnickas siūlė 
sunkmečiu susilaikyti nuo bet kokių miš-
kų žinybos reformų.

*   *   *
„Aš nebūsiu tas ministras, kuriam va-
dovaujant bus viena miškų įmonė“, – po 
diskusijų pareiškė aplinkos ministras Ge-
diminas Kazlauskas, pažadėdamas miš-
kininkų nuomones apie reformą perduo-
ti Vyriausybės nariams.

RimoNDas Vasiliauskas

Miškų urėdijų vadovai įdėmiai klausėsi ministro pranešimo
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Laukia neramios dienos
į „Mūsų girių“ klausimus atsako 
generalinis miškų urėdas 
BENJAMINAS SAKALAUSKAS

Kokie šalies miškų urėdijoms buvo 
praėję metai? 
Valstybinių miškų valdytojams praėję 
metai buvo kaip egzaminas pasirengti kri-
ziniam laikotarpiui. Kritus medienos kai-
noms, miškų urėdijos gavo 477,5 Lt paja-
mų, o tai 38 mln. Lt mažiau negu 2007–ai-
siais. Ėmė strigti atsiskaitymai – vien apie 
8 mln. Lt už 2008 m. įsiskolinę medienos 
pirkėjai. Dar pernai vidurvasarį buvome 
priversti imtis neatidėliotinų priemonių 
susidariusiai situacijai koreguoti. Nepai-
sant pajamų mažėjimo, miško tvarkymo 
darbams skirta 43,2 mln. Lt, apsaugai – 
7,8 mln. Lt, atkūrimui ir įveisimui – 66,5 
mln. Lt. Miškų priešgaisrinės apsaugos 
prevencinėms priemonėms panaudota 
5,4 mln. Lt, įrengta 60 naujų rekreacinių 
objektų, apie 920 – atnaujinta. 

Svarbiausias miškų urėdijų veiklos pri-
oritetas – miškingumo didinimo progra-
mos įgyvendinimas. Pernai įveista 1794 
tūkst. ha naujų miškų, miško medelynų 
plėtrai ir modernizavimui skirta 16954 
tūkst. Lt. Privačių žemių ir miškų savi-
ninkams miškų urėdijos pardavė tik 14,7 
mln. sodmenų. Sunku prognozuoti miško 
sodinamosios medžiagos kiekius privati-
ninkams, nes jie nenoriai sudaro sutartis 
su miškų urėdijomis sodmenų išauginimo 
kiekiams ir jų rūšinei sudėčiai. Bet daugu-
ma miškų urėdijų ir šiandien teikia įvai-
rias paslaugas miškų savininkams.

Miškų urėdijos pernai sėkmingai re-
gistravo valstybinės reikšmės miškus Ne-
kilnojamojo turto registre (įregistruotas 
261 sklypas). 2007-2008 m. miškų kadas-
triniams matavimams miškų urėdijos iš-
leido 19,3 mln. Lt. Kazlų Rūdos, Jurbarko, 
Šakių miškų urėdijos pilnai įregistravo, 
o Tauragės, Raseinių, Prienų, Kėdainių, 
Rietavo – beveik baigė valstybinių miškų 
registravimą. Vertindami situaciją, mato-
me, kad apskritys nepajėgia nustatytu lai-
ku suformuoti valstybinės reikšmės miškų 
žemės sklypus, ir tai sunkina darbų eigą. 
Registruojant miškus paaiškėjo įvairių pa-
žeidimų bei problemų.

Sunkiai vyko ir ES paramos įsisavini-
mas pagal Kaimo plėtros programos prie-

šių metų pirmasis ketvirtis medienos 
rinkoje įtemptas: kainos mažėjo, pir-
kimai lėtėjo. Kaip būtų galima padėtį 
stabilizuoti?
Šie metai mums yra rimtų išbandymų 
metai. Neturint galimybės didinti pa-
jamų, reikia mažinti išlaidas. Įvertinę 
miškų urėdijų einamųjų metų rodiklius 
bei atsižvelgę į padėtį medienos rinkoje 
(mūsų paskaičiavimais, pajamos už par-
duotą apvaliąją medieną sumažės apie 150 
mln. Lt), nustatėme, kad nepakanka II-
ojo ekstremalių ekonominių sąlygų lygio 
įmonių veiklai stabilizuoti, todėl kovo 30 
d. paskelbtas III-asis lygis. Be jau numa-
tytų priemonių I ir II lygiuose, III-ajame 
numatyta mažinti išlaidas miško tvarky-
mo, ypač naujų kelių statybos ir remonto 
darbams, rekreacinių objektų įrengimui 
ir priežiūrai; investicijų medienos ruošai 
ir prekybos organizavimui bei transpor-
to įsigijimui numatoma laikinai visai at-
sisakyti, 40 proc. sumažinti tarnybinių ir 
kitų automobilių, naudojamų tarnybos 
reikmėms, išlaidas, iš jų girininkijose – ne 
mažiau kaip 20 proc., apie 30 proc. suma-
žinti specialistų darbo užmokestį; suderi-
nus su Aplinkos ministerija, bus tikslina-
mos Miško genetinių išteklių išsaugojimo 
ir selekcijos plėtros bei Ąžuolynų atkūri-
mo valstybiniuose miškuose programų 
įgyvendinimo priemonės. 

Skaudžiausia, kad esame priversti 
skirti mažiau lėšų kai kuriems miško at-
kūrimo ir įveisimo, nežymiai – miško 
apsaugos darbams. Priešgaisrinei miškų 
apsaugai skirsime lėšų pagal poreikius. 
Laiku modernizavus medelynus, miškų 
urėdijos kelerius metus galės išsiversti be 
investicijų į jų plėtrą ir rekonstravimą. O 
pakankamas sodmenų kiekis užtikrins sa-
valaikį miškų atkūrimą. 

Būtina peržiūrėti Prekybos apvaliąja 
mediena taisykles, kad jau nuo liepos 1 d. 
prekyba vyktų lanksčiau. Dabartinės tai-
syklės šių dienų rinkos sąlygomis sunkiai 
pritaikomos. Po suderinimo su mūsų part-
neriais – medienos perdirbėjais – reikia 
padaryti korekcijas ir jas pateikti Aplinkos 
ministerijai peržiūrėti bei tvirtinti. 

Vyriausybės 2008-2012 m. veiklos pro-
gramos priemonių plane numatytas Ap-
valiosios medienos pardavimo elektroni-
nės sistemos sukūrimas ir įdiegimas.

monę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties 
ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės 
apželdinimas mišku“. Nors 2008 m. miškų 
urėdijos pateikė pluoštą paraiškų NMA 
Kontrolės departamento teritoriniams sky-
riams dėl naujų miškų įveisimo, pažeistų 
miškų atkūrimo, priešgaisrinių prevencinių 
priemonių, miško gaisrų stebėjimo sistemų, 
užsitęsęs paraiškų nagrinėjimas ir sprendi-
mų priėmimas sunkina prioritetinių miškų 
ūkio veiklos uždavinių vykdymą.

Po ilgų svarstymų pernai rudenį buvo 
patvirtintos naujos Prekybos apvaliąja 
mediena taisyklės. 

Buvo tęsiami Bendros centralizuo-
tos miškų urėdijų informacinės sistemos 
kūrimo darbai. Generalinė miškų urėdi-
ja perėmė visas turtines teises į sukurtą 
Girininkijoje vykdomų ūkinių darbų ir 
medienos apskaitos programinę įrangą ir 
jos modulius. Pasirengta integruotos miš-
kų ūkio veiklos informacinės sistemos, 
vieningos buhalterinės programos sukū-
rimui. 

Jau 2008-ųjų pradžioje, o vasarą – ypač, 
ėmė ryškėti ekonominės krizės požymiai. 
Didžioji dauguma miškų urėdijų vadovų 
apdairiai paskaičiavo finansinį potencialą, 
tinkamai paskirstė lėšas ir šiandieninėmis 
sąlygomis sugeba dirbti. Deja, kai kurie 
miškų urėdai užsisvajojo, neįvertino situ-
acijos, todėl metų pabaigoje tos urėdijos 
susidūrė su finansiniais sunkumais. Šian-
dien labiausiai kenčia tos miškų urėdijos, 
kurios su minimaliomis santaupomis arba 
visai be jų atėjo į 2009-uosius. Dėl atsakin-
go lėšų naudojimo, atsargų kaupimo bei 
veiklos optimizavimo ne kartą įspėjome, 
bet ne visi atitinkamai reagavo. Sėkmingą 
miškų urėdijos darbą lemia ne jos dydis 
ar vyraujantys medynai. Kaip rodo rezul-
tatai, kai kuriose ne pačiose mažiausiose 
pagal plotą miškų urėdijose susidarė su-
dėtinga situacija. 
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Jei būtų įvestas pajamų mokestis už 
parduotą medieną ir nenukirstą miš-
ką, kaip tai atsilieptų miškų urėdijų 
ūkinei veiklaI?
Pagal teikiamus pasiūlymus įvedus 15 
proc. privalomą pajamų mokestį už par-
duotą apvaliąją medieną ir nenukirstą miš-
ką, miškų urėdijoms 2009 m. papildomai 
į valstybės biudžetą reikėtų sumokėti per 
30 mln. Lt. Jau dabar prognozuojamas 26 
mln. Lt nuostolis, o įvedus tokį mokestį 
padidėtų 2 kartus: iki 53 mln. Lt. Ateity-
je tai reikštų miškų urėdijų nemokumą, o 
vėliau – bankrotą. Vengdami didelio nuos-
tolingumo, būtume priversti mažinti lėšas 
privalomiesiems miškų ūkio darbams, 
specialistų darbo užmokestį. Šių darbų 
normos jau dabar sumažintos 42 proc. To-
limesnis išlaidų mažinimas neįmanomas, 
nemažinant miško sodmenų išauginimo, 
miško atkūrimo, želdinių priežiūros apim-
čių. Be to, nebūtų užtikrintas Miškų įstaty-
mu nustatytų priešgaisrinės ir sanitarinės 
miškų apsaugos priemonių bei valstybinės 
miškiningumo didinimo, ąžuolynų atkūri-
mo ir valstybinių medelynų modernizavi-
mo programos vykdymas. 

Manau, kad tai vienas iš scenarijų miš-
kų urėdijų žlugdymui.

Mūsų nuomone, mokestis už valsty-
binių miško išteklių naudojimą miškų 
urėdijoms gali būti nustatomas už pagrin-
diniais kirtimais iškertamą medieną, o 
dydis, kaip ir mokesčių už gamtos išteklių 
naudojimą, apie 5 proc. išteklių vertės. 
Normaliomis ekonominėmis sąlygomis 
tai būtų pakeliama. Šį siūlymą aprobavo 
Vyriausybė bei Seimo Aplinkos apsaugos 
komitetas, laukiama Seimo pritarimo. Ko-
mitete taip pat pritarta kompensavimui už 
miško gaisrų gesinimą.   

Vis dažniau kalbama apie valstybinių 
miškų žinybos pertvarką. Ką galima 
apie tai pasakyti konkrečiau?
Jau kelintą kartą su ilgesnėmis ar trum-
pesnėmis pertraukomis kalbama apie 
neva neefektyviai dirbančią valstybinių 
miškų sistemą. Atsiranda „gelbėtojai“, 
išdygsta „grupė pritariančiųjų“, net miš-
kininkų. Valstybinių miškų valdytojams 
priekaištaujama, kad miškų žinyboje per-
tvarkos nebuvo nuo sovietmečio. Tenka 
dar kartą išvardinti, kuriomis kryptimis 
per 10 metų tobulinome valdymą ir reor-
ganizavome darbą. 

Miškų urėdijoms 2001 m. buvo suteik-
tas valstybės įmonės statusas. Be visų kitų 
privalomų valstybės įmonėms mokesčių, 
miškų urėdijos nuo tada moka pelno mo-
kestį. Iš viso 2008 m. sumokėta 115 mln. 
Lt mokesčių. 

Sukurta atskira miškų kontrolės ins-
titucija: valstybinių ir privačių miškų 
valdytojus kontroliuoja miškų kontrolės 
skyriai prie regioninių aplinkos apsaugos 
departamentų. 

Panaikinti miškų urėdijų medienos 
apdirbimo cechai. Urėdijų specialistų 
sumažinta nuo 4200 iki 2100. Iš pagrin-
dų modernizuoti miškininkystės darbai, 
kryptingai vykdytas medelynų moderni-
zavimas, įrengtos laistymo sistemos, pa-
galbinės patalpos, šaldytuvai, saugyklos 
sodmenims laikyti. Tai pasiekta mažiau 
kertant, bet efektyviau dirbant.

Pasitikėdama miškų urėdijų veikla 
Aplinkos ministerija perdavė joms naci-
onalinių parkų miškus. 

Iki šiol nebuvo vykdoma Žemės įsta-
tymo nuo 1994 m. nuostata, kad miškai 
perduodami valdytojams tik įregistruoti. 
Pasiteisinimai, kad nebaigta žemės refor-
ma, yra keistoki, nes reforma vykdoma ir 
šiandien. Iš tikrųjų miškams registruoti 
prireikė ne tik didelių pastangų, bet ir 
nemažai lėšų. Nors šio darbo ėmėmės tik 
prieš trejus metus, urėdijos jau įregistra-
vo apie 70 proc. valstybinių miškų. Visi 
valstybiniai miškai sertifikuoti pagal FSC 
sistemos principus, todėl miškų urėdijų 
paruošta mediena gali sėkmingai konku-
ruoti Europos rinkose. 

Valstybinių miškų plotai nuo 2000 m. 
padidėjo 63 tūkst. ha, o medienos tūris – 
apie 10 proc. Per 10 metų medieninė vals-
tybinių miškų vertė padidėjo daugiau nei 
1 mlrd. Lt. Tačiau miškų vertę sudaro ne 
vien mediena. Dideliais mastais buvo re-
konstruojami ir tiesiami miško keliai, sta-
tomi rekreaciniai objektai. Be to, miškai 
yra sveikatingumo, laisvalaikio praleidi-
mo, kraštovaizdžio sudedamoji dalis. Šis 
valstybės turtas pagausintas ir kokybiš-
kai pagerintas miškininkų kasdieninio 
kruopštaus darbo dėka. Dabartinė valsty-
binių miškų vertė yra kaip valstybės aukso 
atsargos. Todėl būtų keista, jei neatsirastų 
norinčių perimti tokį vertingą objektą. 
Perėmimo (užgrobimo) scenarijai tradi-
ciniai: parduoti stačiu mišku arba išnuo-
moti, kaip anksčiau Latvijoje, dabar – Ru-
sijoje ir Indonezijoje. Galima veikti pvz. 
pagal „FlyLal“ scenarijų: įkurti vieną įmo-
nę (bendrovę), per dukterines bendroves 
perskirstyti turtą, vėliau jas privesti prie 
bankroto arba dar kaip nors kitaip.

Valstybiniai miškininkai turi karčios 
patirties, kuomet kai kurie medienos 
perdirbėjai įvairiais būdais (neretai dirb-
tinais bankrotais), stengėsi neatsiskaityti 
už parduotą medieną.

Scenarijų kūrėjus masina ir miškų 
urėdijų kilnojamasis ir nekilnojamasis 

turtas (be miško), kurio vertė neindeksa-
vus – apie 300 mln. Lt, o banko paskolos 
sudaro tik apie 5 proc. apyvartinių lėšų. Be 
to, po valstybiniais miškais iki šiol parce-
liuojamos naudingosios iškasenos: žvyras, 
dolomitas, durpės. Taigi nepraskolinta, 
neužstatyta, stabiliai dirbanti miškų ūkio 
sistema vėl tapo masalu. 

Tikslų siekiama, įvairiais būdais vei-
kiant politikus, visuomenę. Politikų sako-
mos frazės neva „Lietuvoje miškai baigia-
mi iškirsti ir mūsų vaikai apie juos sužinos 
tik iš vadovėlių“ dvelkia tyčine dezinfor-
macija. Tai manau, ne iš nežinojimo, o dėl 
noro sudaryti blogos sistemos įvaizdį.

Pabrėžiu, kad ekonominė situacija iš 
tikrųjų nėra lengva, todėl sukurti įtampą 
tarp miškų urėdijų darbuotojų lengva, 
panaudojant tradicines ,,viešųjų ryšių“ 
technologijas (pvz., rašomi neva girininkų 
laiškai). Neabejoju, kad miškininkams ei-
linį kartą pakaks išminties atskirti grūdus 
nuo pelų. Todėl būtina dirbti kryptingai, 
palaipsniui reformuojant miškų sistemą,  
išlaikant didžios dalies miškų urėdijų sa-
varankiškumą, Manau artimiausiu metu 
reikės aiškiau reglamentuoti apmokėjimą 
už darbą, nes ekonomine logika nepagrįs-
ti gretimų miškų urėdijų girininkijų dar-
buotojų atlyginimų skirtumai iki dviejų 
kartų, jau nekalbant apie tai, kad darbo 
kokybė dažnai geresnė ne ten, kur didesni 
atlyginimai. Neekonomiška turėti per 30 
auditorių. Įdiegus bendrą informacinę sis-
temą (nors tai buvo dirbtinai stabdoma), 
kai kurias priemones centralizuoti nebus 
sudėtinga. Raginame miškų urėdijų dar-
buotojus nuolat informuoti visuomenę 
apie miškininkų darbą – suprantamai, to-
liaregiškai, be savireklamos ir jokiu būdu 
neatsakyti juodinimu į juodinimą. 

 
Ar sulauksime meto, kai miškininkai 
galės ramiai rūpintis miškais?
Vargu, ar galima nuspėti, kiek tęsis vals-
tybinių miškininkų puolimas ir ar kada 
nors jis baigsis. Kai kurių verslininkų 
apetitai nepasotinami. Jų mentalitetas 
toks ir liks. Kai staiga pralobstama, tur-
tų niekada nebūna gana. Nesirenkami ir 
būdai jiems padidinti. Vėl keliami anks-
tesnės Žemės ūkio ministerijos vadovų 
sukurpti scenarijai už žemę kompensuoti 
mišku. Vienintelė viltis, kad politikai įsi-
gilins į tikrąją padėtį. Tikiu, kad padoru-
mas, valstybinis mąstymas, atsakomybės 
jausmas, kaip ir ankstesniais metais, nu-
galės vienadienius grobuoniškus siekius. 
Deja, reikia konstatuoti – kaip ir visuo-
met mūsų laukia neramios dienos.

RimoNDas Vasiliauskas 
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Lietuvos žemės ūkio universitete ba-
landžio 3 d. vykusiame Lietuvos miš-
kininkų sąjungos valdybos posėdyje 
priimta 2009-2010 m. sąjungos veiklos 
programa, aptartos valstybinių ir pri-
vačių miškų valdymo aktualijos, Miško 
auginimo specialistų bendrijos veikla, 
svarstytas miškininko R. Klimo atviras 
laiškas LMS prezidentui, kiti klausimai. 
Miškininkai aplankė balandžio 2-4 d. 
LŽŪU vykusią kasmetinę žemės ūkio 
parodą ,,Ką pasėsi ...2009“. 

PAGRINdINIAI LMS 2009-2010 M. 
VEIKLoS AKcENTAI
Programoje numatyta atsiliepti į valsty-
binio ir privataus miškų ūkio valdymo 
tobulinimo siūlymus, išreikšti LMS nuo-
monę įgaliotoms valstybės institucijoms. 

Kartu su Girininkų bendrija planuo-
jama organizuoti zoninius girininkų pa-
sitarimus, šių metų rudenį surengti šalies 
girininkų suvažiavimą. 2010 m. numatyta 
organizuoti konkursus miškų urėdijoms, 
geriausiai pritaikančioms mokslo naujo-
ves praktinėje miškininkystėje bei neply-
nais kirtimais sėkmingiausiai atkurian-
čioms medynus nustatyti. 

Ekonominiu sunkmečiu ieškodamos 
išeities, miškų urėdijos laikinai atsisako 
kai kurių darbų, mažina etatus, trumpina 
darbo laiką. Tai sukelia kai kurių sociali-
nių problemų. Joms aptarti LMS valdybos 
nariai šiemet planuoja susitikti su profe-
sinių sąjungų federacijos tarybos vado-
vybe. Kaip sunkmečiu išlaikyti profesinį 
žurnalą ,,Mūsų girios“, kokias jame gvil-
denti temas, žadama aptarti susitikime su 
redakcijos kolektyvu, taip pat bus sudary-
ta nauja žurnalo redakcinė kolegija. 

Šiemet Latvijoje vyks Baltijos šalių 
miškininkų sąjungų kasmetinė konferen-
cija. Birželio 4-8 d. Lenkijoje rengiamas 
Europos miškininkų sąjungos XVII-asis 
kongresas. 

Šiemet sukanka 80 metų, kai buvo 
įsteigta Lietuvos miškininkų sąjunga ir 
pradėtos leisti ,,Mūsų girios“. 2010 m. su-
kaks 150 m., kai gimė prof. P. Matulionis. 
Numatyta parengti leidinį apie LMS rai-
dą, išleisti prof. V. Antanaičio knygą ,,Gy-

venimo liudijimai: prisiminimai ir doku-
mentika“ bei parengti leidybai papildytą 
monografiją ,,Lietuvos miškininkai“. 

LMS ir toliau premijuos geriausiai 
parengtus LŽŪU Miškų ir ekologijos fa-
kulteto miškininkystės magistrantų bei 
KMAI kolegijos miškų ūkio specialybės 
absolventų diplominius darbus. 

AKTyVINTI PRIVAčIoSE 
STRUKTŪRoSE dIRBANčIų
 MIšKININKų dALyVAVIMą 
LMS VEIKLoJE
Doc. J. Mažeika pristatė pernai Aplinkos 
ministerijos užsakymu LŽŪU moks-
lininkų miškininkų parengtą darbą 
apie privačių miškų tvarkymo ir admi-
nistravimo ES šalyse patirtį ir galimus 
privačių miškų valstybinio valdymo 
modelius Lietuvoje. Aplankytose 8 ša-
lyse išryškėjo panašios privačių miškų 
tvarkymo ir administravimo tendenci-
jos: smulkios miško valdos; savininkai 
gyvena toli nuo savo miško; dėl kirtimo 
paslaugų didelių įkainių, gamtosauginių 
ribojimų savininkui neapsimoka vyk-
dyti kirtimus mažose valdose, todėl ma-
žėja jų ekonominė reikšmė; mažai yra 
asocijuotų miško savininkų (išskyrus 
Skandinavijos šalis), privačius miškus 
daug kur administruoja kompleksinės 
ministerijos. Šių metų pradžioje mūsų 
šalyje buvo 783 737 ha privačių miškų, 
juos valdė 23 6020 savininkų, viduti-
nis valdos dydis – 3,32 ha (didžiausia 
valda 1632 ha). Pranešėjas pristatė tris 
privačių miškų valstybinio valdymo ga-
limus modelius Lietuvoje ir miškininkų 
specia listų poreikį kiekviename.  

Miškininkas R. Klimas pernai atviru 
laišku kreipėsi į LMS vadovybę, kuriame 
pažymėjo, jog nemažai priimtų gamto-
sauginių teisės aktų neatitinka gyvenimo 
realybės, nepagrįstai riboja miško ir že-
mės savininkų teises saugomose teritori-
jose. Problemą dar labiau aštrina užsitę-
susi žemės reforma. 

KITI KLAUSIMAI
Posėdyje dalyvavęs Jurbarko miškų 
urėdas F. Bakys atkreipė dėmesį į ga-

limas valstybinių miškų valdymo per-
tvarkos grėsmes ekonominiu sunkme-
čiu, šiuo klausimu taip pat pasisakė 
Vilniaus miškų urėdas R. Ribačiauskas, 
LMS prezidentas doc. E. Bartkevičius, 
viceprezidentas prof. A. Juodvalkis. 
Posėdžio dalyviai pasiūlė parengti krei-
pimąsi į miškininkų bendruomenę dėl 
susitelkimo ir vienybės, iškilus realiai 
grėsmei monopolizuoti valstybinį miš-
kų ūkį. 

Miško auginimo specialistų bendri-
ja parengė miškininkystės klausimais 
tris rezoliucijas – LMS prezidiumui ir 
valdybai, Miškų departamentui ir Ge-
neralinei miškų urėdijai. 

LŽŪU Miškų ir ekologijos fakulte-
to dekanas doc. E. Bartkevičius išsakė 
susirūpinimą dėl šiemet nuo naujų 
mokslo metų pradžios žadamos vykdy-
ti švietimo reformos ir kylančios grės-
mės miškininkų kadrų rengimui. Įgy-
vendinus šią reformą, miškininkystės 
studijos būtų priskirtos biomedicinos 
mokslams ir dėl valstybės finansuoja-
mo studijų krepšelio būsimieji miški-
ninkai, ekologai turėtų varžytis su žy-
miai skaitlingesniais pretendentais būti 
medikais, odontologais, veterinarais, 
farmacininkais (šiam bendram profi-
liui suplanuota skirti 1300 apmokamų 
krepšelių). Miškininkystės ir ekologi-
jos studijos už privačias lėšas kainuo-
tų: bakalauro – 8000 Lt, magistro – 
11 000 Lt.    

mG. inf.

Vienoje parodos ,,Ką pasėsi ...2009“ 
ekspozicijų 

veiklos užmojai
Lietuvos miškininkų sąjungoje: 
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Trakų žvyro karjerams –
 politikų dėmesys

Naudingosios iškasenos Lietuvoje sudaro 30,5 proc. šalies na-
cionalinio turto (2007 m. duomenimis). 

Trakų rajone žvyro sankaupos siekia iki 90 proc. visų ša-
lies žvyro atsargų. Didelė dalis šių žemės išteklių yra valsty-
binių miškų žemėje. Kaip jie panaudojami? 

Seimo nario miškininko Justino Urbanavičiaus iniciatyva 
balandžio 8 d. Trakų miškų urėdijoje organizuotas Aplinkos 
apsaugos komiteto išvažiuojamasis posėdis. Jame dalyva-
vo šio komiteto pirmininko pavaduotojas Vincas Babilius, 
nariai Justinas Urbanavičius, Almantas Petkus, Generalinės 
miškų urėdijos generalinio miškų urėdo pavaduotojas Zdis-
lovas Truskauskas, Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus 
vyresnysis specialistas Tadas Martišius, Vilniaus RAAD 
direktorius Rolandas Masilevičius, Trakų rajono agentūros 
vedėjas Zigmantas Butvilas, Lietuvos geologijos tarnybos di-
rektorius Juozas Mockevičius, Trakų miškų urėdas Vygantas 
Mierkis, kiti šios urėdijos miškininkai. 

Trakų rajone nebeeksploatuojami žvyro karjerai daug kur 
yra apleisti, apaugę krūmais ar pavieniais medžiais, verčiami 
nelegaliais sąvartynais, neatlikta jų techninė rekultivacija. 
Posėdžio dalyviai apsilankė dviejuose neeksploatuojamuose 
karjeruose: Ropėjų girininkijos teritorijoje esančiame Vil-

niaus „Silikato“ bendrovės ir ne miško žemėje įsteigtame – 
Sarafiniškių. 

,,Man, kaip miškininkui, skaudu matyti, kai iškertamas 
miškas, iškasamas žvyras ir paliekamos žemės žaizdos“, – 
pastebėjo parlamentaras J. Urbanavičius. ,,Kol nėra aiškios 
teisinės bazės, reglamentuojančios išeksploatuotų karjerų 
sutvarkymą, klesti savivalė. Sukūrus tinkamą karjerų užda-
rymo sistemą, galima būtų sureguliuoti kylantį konfliktą tarp 
miškininkų ir verslininkų, norinčių valstybiniuose miškuose 
pigiai kasti žvyrą“. 

Per pastaruosius metus Trakų miškų urėdija yra gavu-
si apie 30 prašymų iš įvairių bendrovių derinti žvalgymo 
ar telkinių eksploatavimo darbus apie 3 700 ha valstybinės 
reikšmės miškų. Deja, urėdijos teritorijoje nebuvo rekul-
tivuotas ir perduotas želdinti mišku nė vienas hektaras 
karjerų žemės. Trakų miškininkų manymu, naujas karjeras 
galėtų būti atidarytas tik rekultivavus esamą ar jo dalį ir 
sutvarkytą plotą perdavus miškų urėdijai. Be to, įrengiant 
valstybinės reikšmės miškuose žvyro karjerus, turėtų būti 
numatyta prievolė – į valstybės biudžetą sumokėti piniginę 
kompensaciją.

Panašios nuomonės buvo ir generalinio miškų urėdo pa-
vaduotojas Z. Truskauskas. Jis sakė: ,,Atidarant žvyro karje-
rus, svarbiausi du dalykai – pirma, kad žemė po eksploata-
cijos būtų grąžinta urėdijoms, antra, kad būtų ekonomiškai 
lygios sąlygos įsigyjant išteklius iš valstybės ir iš privačių 
asmenų“. 

Seimo nariai, miškininkai bei aplinkosaugininkai įvardi-
jo ir tai, kad labiau norima eksploatuoti valstybiniuose miš-
kuose esančius žvyro telkinius, nors daug žvyro išteklių yra 
mišku neapaugusioje privačioje žemėje. Šiuo metu esanti sis-
tema skatina veržtis žvyro karjerų eksploatuotojus į valstybi-
nius žemės plotus todėl, kad išsinuomoti iš valstybės žemę 
(ir mišku apaugusią) yra labai pigu. Pastaruoju metu už 1 m3 
iškasto žvyro į valstybės biudžetą mokamas 0,3 Lt mokestis, 
o 1 m3 žvyro rinkoje parduodamas už 11-14 Lt. Skirtumas 
akivaizdus. Dauguma posėdžio dalyvių pritarė siūlymui, kad 
valstybinės žemės ir miškų plotai, norint juose eksploatuoti 
žvyro karjerus, būtų apmokestinti. Mokestis turėtų būti pa-
našus į privačios žemės kainą. 

Seimo narys J. Urbanavičius pažymėjo, kad Aplinkos ap-
saugos komitetas yra gavęs įvairių siūlymų dėl žvyro karjerų 
eksploatavimo, kuriuos svarstys artimiausiuose posėdžiuose, 
taip pat laukia siūlymų iš kompetentingų organizacijų, kaip 
spręsti problemas, eksploatuojant naudingąsias iškasenas.

Posėdžio dalyviai diskutavo, kaip, tinkamai sutvarkius 
karjerų žemę, būtų galima ją apsodinti mišku, įrengti rekre-
acines zonas su vandens telkiniais.

NoRBeRta PetRilioNytė
seimo nario padėjėja – sekretorė
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Kada pagaliau bus baigta 
žemės reforma?

urėdijos. Teisės aktais nustatyta, jog 
apskričių viršininkų administracijų 
žemėtvarkos skyriai apie pradedamus 
rengti žemėtvarkos projektus privalo 
informuoti miškų urėdijas. Pareng-
ti ir viešai su visuomene apsvarstyti 
projektai turi būti suderinami ir su 
miškų urėdijomis. Urėdijos atstovai 
kviečiami dalyvauti ženklinant že-
mės sklypus, besiribojančius su vals-
tybinės reikšmės miškais. Taigi, miš-
kininkai gali gauti visą informaciją, 
susijusią su valstybinių, nuosavybės 
teisių atkūrimui rezervuotų, kaip Jūs 
sakote, miškų privatizavimu ir ati-
tinkamai planuoti savo veiklą šiuose 
valstybei priklausančiuose miškuose. 
Tiesa, norėčiau suabejoti Jūsų pateik-
tais skaičiais, kadangi pagal apskričių 
viršininkų administracijų pateiktus 
duomenis, tokių miškų, dėl kurių ne-
pateikta prašymų grąžinti natūra ar 
perduoti nuosavybėn neatlygintinai, 
yra žymiai mažiau. 2009 m. kovo 1 d. 

duomenimis, jų buvo 131 tūkst ha, iš 
jų saugomose teritorijose – 28,4 tūkst. 
ha. Paprastai tai menkaverčiai, maži 
miško sklypai, prie kurių dažnai nėra 
tinkamo privažiavimo.

 
LR Vyriausybės 2008–2012 m. progra-
mos įgyvendinimo 434-osios nuosta-
tos 2 priemonėje numatyta „parengti 
žemės ūkio ministro įsakymu tvir-
tinamą specialųjį žemės grąžinimo 
piliečiams Vilniaus ir Kauno miestuose 
veiksmų planą“, kurio įvykdymo ter-
minas – š. m. II ketvirtis. Ar jame ne-
planuojami Piliečių nuosavybės teisių 
į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo 
įstatymo pakeitimai, numatantys už 
valstybės išperkamą žemę miestuose 
atlyginti lygiaverčiais miško sklypais? 
Jei tokie ketinimai yra, tai kokiais miš-
ko sklypais bus vykdomas grąžinimas? 
Ar tai yra vienintelė priemonė atsiskai-
tyti su žemių savininkais? 
Įgyvendindami Vyriausybės 2009 m. 
vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 patvir-
tintą Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės 2008–2012 m. programos įgyven-
dinimo 434 priemonę, parengėme ir 
pateikėme suinteresuotoms institu-
cijoms derinti Specialųjį žemės grą-
žinimo piliečiams Vilniaus ir Kauno 
miestuose veiksmų planą. Tarp kitų 
šio plano priemonių numatoma keisti 
kai kurių nuosavybės teisių atkūrimą 
reglamentuojančių teisės aktų, tarp jų 
ir Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstaty-
mo nuostatas. Piliečiai nelabai renkasi 
dabar teisės aktuose numatytus atly-
ginimo už miestuose turėtą ir dabar 
valstybės išperkamai žemei priskirtą 
žemę: lygiaverčius žemės sklypus kai-
mo vietovėse, vertybinius popierius. 
Todėl, siekiant paspartinti nuosavybės 
teisių atkūrimą miestuose svarstoma 
galimybė numatyti papildomus, pre-
tendentams paklausius atlyginimo bū-
dus už miestuose negrąžinamą žemę, 
tarp jų – ir Jūsų minėtą atlyginimo 
būdą – kompensuoti lygiaverčiu miš-
kų ūkio paskirties žemės sklypu. Tai 

į „Mūsų girių“ klausimus atsako 
Nacionalinės žemės tarnybos prie 
Žemės ūkio ministerijos generalinis 
direktorius KAzyS MAKSVyTIS 
Žemės reforma vykdoma jau daug 
metų. Rezervuotų nuosavybės teisėms 
atkurti miškų 2008 m. buvo 330-340 
tūkst. ha. Iki šiol juos prižiūrėjo, bet 
juose negalėjo ūkininkauti valstybinių 
miškų valdytojos – miškų urėdijos. 
Preliminariais duomenimis, šiuose 
plotuose susikaupė apie 1 mln. m3 
medienos. Ar įmanoma prognozuoti, 
kada bus baigta žemės reforma?
Žemės reformos procesas apima ne tik 
piliečių nuosavybės teisių į žemę, miš-
ką ir vandens telkinius atkūrimą, kuris 
yra tik viena iš žemės reformos sude-
damųjų dalių, nors ir pati svarbiausia, 
bet ir valstybinės žemės pardavimą, 
nuomą bei kitus žemės reformos dar-
bus, kurių baigčiai nustatyti konkre-
tų terminą yra sudėtinga. Sėkmingą 
piliečių nuosavybės teisių atkūrimo 
baigtį lemia ne tik valstybinių insti-
tucijų tinkamai ir laiku atliekamos 
joms priskirtos funkcijos, bet ir pilie-
čių, kuriems atkuriamos nuosavybės 
teisės, aktyvumas. Tenka pastebėti, 
kad atkūrimo procesui artėjant prie 
pabaigos, apskričių viršininkų admi-
nistracijų žemėtvarkos skyriams vis 
sunkiau sekasi pakviesti pretendentus 
į žemės sklypų projektavimą ar ženk-
linimą dėl to, kad negalima nustatyti 
piliečių gyvenamosios vietos arba mi-
rusių pretendentų įpėdinių. Įvertinus 
kaimo vietovėse atliktus žemės refor-
mos darbus, galima teigti, kad žemės 
grąžinimo darbai šalyje iš esmės baigti 
arba bus baigti per dvejus metus, iš-
skyrus Vilniaus, Ignalinos ir Kauno 
rajonus. Mat, šiose vietovėse pateikta 
ypač daug piliečių prašymų atkurti 
nuosavybės teises, perduodant neatly-
gintinai nuosavybėn lygiaverčius turė-
tiesiems žemės sklypus. 

Į žemės reformos žemėtvarkos 
projektų rengimo procesą yra įtrau-
kiamos ir valstybės įmonės miškų 

Nacionalinės žemės tarnybos 
generalinis direktorius K. Maksvytis
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galėtų būti miškai, kurių nepageidavo 
susigrąžinti natūra buvę savininkai, 
kiti privatizuotini, laisvam žemės fon-
dui priskirti miškai. 

LR Vyriausybės 2008-2012 m. veiklos 
strategijos nuostatų įgyvendinimui 
Lietuvos pramonininkų konfederacija 
tarp visų kitų priemonių siūlė „per-
duoti Valstybės žemės fondui likusius 
po reformos užbaigimo rezervuotus 
nuosavybei sugrąžinti miškus priva-
tizuoti“. Aplinkos ministerija tokiam 
siūlymui „nepritaria, nes neracionalu 
visus likusius po reformos rezervuotus 
valstybinius miškus privatizuoti; prie-
šingai – besiribojančius su valstybinės 
reikšmės miškais tikslingiau būtų pri-
skirti valstybinės reikšmės miškams“. 
Kokia Jūsų nuomonė?
Sutinku jog, įvertinus nuosavybės 
teisių atkūrimo būklę kiekvienoje ka-
dastro vietovėje, tie miškai, į kuriuos 
nėra pateikta prašymų atkurti nuosa-
vybės teises ir kurie ribojasi su vals-
tybinės reikšmės miškais, galėtų būti 
neprivatizuotini. Aplinkos ministeri-
ja turėtų pasiūlyti tvarką ir sąlygas, 
kuriomis vadovaujantis būtų privati-
zuojami kiti, į žemės ūkio paskirties 
žemės masyvus įsiterpę, maži, dažnai 
menkaverčiai, urėdijoms nepatogūs 
administruoti miško sklypai, suda-
rant galimybę juos įsigyti su šiais 
miškais besiribojančių žemės sklypų 
savininkams ar parduoti juos aukci-
onuose.

 
šalies apskritys vangiai perduoda miš-
kų urėdijoms žemės ūkyje nenaudo-
jamas žemes miškų želdymui. Kokios 
objektyvios priežastys tai stabdo ir 
kaip galima būtų to išvengti?
Žemės ūkio ministerija kartu su 
Aplinkos ministerija nuolatos ragina 
apskričių viršininkus bei miškų urėdi-
jas aktyviau vykdyti darbus, parenkant 
plotus miškams sodinti ir nedelsiant 
rengti dokumentus dėl jau parinktų 
(patvirtintuose projektuose suprojek-
tuotų) miškui veisti plotų perdavimo 
patikėjimo teise miškų urėdijoms. Tuo 
labiau, kad tokia priemonė yra numa-
tyta ir Vyriausybės programos prie-
monių plane.

Tačiau reikia suprasti ir apskričių 
viršininkus, kurių viena iš svarbiau-
sių funkcijų – grąžinti žemę (mišką) 

jos teisėtiems savininkams. Apskričių 
viršininkų administracijos pirmiausia 
skiria visą dėmesį (ir turimus adminis-
tracinius bei finansinius išteklius) bū-
tent žemės grąžinimo darbams. Be to, 
miškui sodinti turėtų būti parenkami 
tokie laisvos valstybinės žemės plotai, 
kurie žemės ūkio veiklai nenaudojami 
ir netikslingi naudoti bei kurių pilie-
čiai nepageidauja susigrąžinti, pirkti ar 
nuomoti žemės reformos žemėtvarkos 
projekto rengimo metu. Žemėtvarkos 
skyrius, parinkdamas žemės plotus 
miškams sodinti, įvertina ir tai, kiek 
dar liko nepatenkintų piliečių prašymų 
atkurti nuosavybės teises, kiek piliečių 
norės už mieste turėtą išperkamą žemę 
gauti žemę kaimo vietovėje ir pan. Tai-
gi žemės plotų parinkimas miškams 
sodinti sparčiau vyksta tose vietovėse, 
kuriose nuosavybės teisių į žemę atkū-
rimo darbai baigti arba baigiami. Paste-
bėtina, jog kai kuriuose rajonuose miš-
ko sodinimui skiriami plotai netenkina 
urėdijų atstovų, kadangi siūloma žemė 
apaugusi krūmais arba žemės sklypai 
yra maži, nuo pagrindinių miško ma-
syvų nutolę ir pan. Dažniausiai kaip 
tik tokia žemė yra netinkama naudoti 
žemės ūkio veiklai.

  
Kelerius metus vyksta valstybinės 
reikšmės miškų teisinė registracija. 
Iki šių metų sausio 1 d. 609,6 tūkst. ha 
atlikti geodeziniai matavimai, 285,8 
tūkst. ha parengta bylų (darbai atlikti 
už miškų urėdijų lėšas). Neretai šie 
procesai stringa žemėtvarkos institu-
cijų kabinetuose. Kokios priemonės 
paspartintų šiuos darbus? Kodėl 
valstybinių miškų valdytojos – miškų 
urėdijos – valstybinės reikšmės miškų 
teisinę registraciją turi vykdyti įmo-
nių, o ne biudžeto lėšomis?
Prieš įregistruojant valstybinės reikšmės 
miškų sklypus Nekilnojamojo turto re-
gistre, miškų ūkio paskirties žemės skly-
pai turi būti suformuojami parengus 
žemės reformos žemėtvarkos projek-
tus. Vėliau šie miškai, paženklinus juos 
vietovėje, apskrities viršininko vardu 
įregistruojami Nekilnojamojo turto re-
gistre. Žemės reformos įstatyme nusta-
tyta, jog žemės reformos žemėtvarkos 
projektai rengiami valstybės lėšomis, 
o įgyvendinami valstybės lėšomis arba 
fizinių bei juridinių asmenų lėšomis, 
jeigu jie sutinka. Žemėtvarkos projek-

tų įgyvendinimo darbai dėl valstybinės 
reikšmės miškų perdavimo patikėji-
mo teise miškų urėdijoms nenumatyti 
apskričių viršininkų administracijų ir 
rangovų anksčiau sudarytose Žemės 
reformos žemėtvarkos projektų rengi-
mo ir įgyvendinimo paslaugų atlikimo 
sutartyse. Todėl buvo pasiektas bendras 
visų suinteresuotų institucijų sutarimas, 
kad už miškų sklypų projektavimą ir 
šių sklypų įregistravimą Nekilnojamojo 
turto registre mokama iš valstybės biu-
džeto, o už šių miško sklypų ženklinimą 
ir kadastro duomenų bylų parengimą 
moka miškų urėdijos, kadangi miškų 
urėdijos naudoja valstybinės reikšmės 
miškus. Be to, kaip minėjau, apskrities 
viršininkai pirmiausia vykdo svarbiau-
sią žemės reformos dalį – baigti grą-
žinti žemę savininkams. 

Nekilnojamojo turto registre įre-
gistruoti valstybinės reikšmės miškai 
Vyriausybės nutarimais perduodami 
patikėjimo teise valdyti valstybės įmo-
nėms miškų urėdijoms. Apskrities vir-
šininkui priėmimo – perdavimo aktu 
šiuos miškus perdavus atitinkamai 
miškų urėdijai, ji privalo įregistruoti 
daiktines teises (valdymą patikėjimo 
teise) į šiuos miškus Nekilnojamojo 
turto registre, tuo pačiu sumokėdama 
ir Vyriausybės nustatytą mokestį už šių 
teisių įregistravimą. 

Rengiant dokumentus dėl miškų 
perdavimo miškų urėdijoms valdyti 
patikėjimo teise yra atliekamas sun-
kus, daug pastangų reikalaujantis dar-
bas. Paprastai suformuojami dideli 
miškų ūkio paskirties žemės sklypai, 
dažniausiai besiribojantys su dideliu 
skaičiumi privačių žemės sklypų. Pa-
rengti miško sklypų planai turėjo būti 
suderinti su gretimų žemės sklypų sa-
vininkais. Taip pat dėl įvairiu laikotar-
piu naudotos skirtingos kartografinės 
medžiagos žemėtvarkos projektams 
rengti ir dėl skirtingų matavimo meto-
dų dažnai nesutapdavo jau Nekilnoja-
mojo turto registre įregistruotų žemės 
sklypų ir naujai geodeziniais prietai-
sais pamatuotų miško sklypų ribos. 
Dažnai prob lemas privaloma spręsti 
dalyvaujant gretimų žemės sklypų sa-
vininkams, tačiau jie neretai kviečiami 
neatvykdavo. Todėl žemėtvarkos sky-
riams tenka grąžinti miškų kadastro 
duomenų bylas jų rengėjams patikslin-
ti ar ištaisyti nustatytas klaidas.
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Atlikus dalies valstybinės reikšmės 
miškų teisinę registraciją, išryškėjo 
vykdytojų (atlikusių kadastrinius ma-
tavimus) darbo netikslumai. Kaip jų 
išvengti? Kaip užtikrinama atliekamų 
darbų kokybė, planų tikslumas?

 Pagal Nekilnojamojo turto kadas-
tro įstatymo nuostatas nuo 2008 01 
01 valstybinės reikšmės miškų kadas-
triniai matavimai atliekami, nustatant 
žemės sklypų ribų posūkio taškų ir ri-
boženklių koordinates valstybinėje ko-
ordinačių sistemoje.

Atlikdami valstybinės reikšmės miš-
kų kadastrinius matavimus, matininkai 
privalo vadovautis teritorijų planavi-
mo dokumentuose suprojektuotomis 
žemės sklypų ribomis, riboženkliais 
paženklinti (jeigu anksčiau tai nebuvo 
atlikta) žemės sklypo ribas arba atsta-
tyti sunaikintus anksčiau paženklintų 
žemės sklypo ribų riboženklius. Pa-
ženklinime turi dalyvauti žemės sklypo 
savininkas (esamas arba būsimas), taip 
pat suinteresuoti asmenys – gretimų 
sklypų savininkai. 

Teritoriniai žemėtvarkos skyriai, 
prieš suderindami žemės sklypų kadas-
tro duomenų bylas, privalo patikrinti, 
ar šios bylos parengtos pagal teisės aktų 
reikalavimus. 

Siekiant išvengti pasitaikančių 
klaidų atliekant valstybinės reikšmės 
miškų kadastrinius matavimus Na-
cionalinė žemės tarnyba kreipėsi į 
apskričių viršininkų administracijas, 
prašydama sustiprinti žemės sklypų 
kadastro duomenų bylų ir licencijuo-
tų juridinių asmenų (įmonių), nusta-
tančių nekilnojamųjų daiktų kadastro 
duomenis, kontrolę, ypač atkreipiant 
dėmesį, kad besiribojančių žemės 
sklypų savininkai būtų tinkamai in-
formuojami apie valstybinės reikšmės 
miškų žemės sklypų paženklinimą 
vietovėje, įvertinamos pateiktos pas-
tabos, įtvirtinami riboženkliai ir kad 
žemės sklypų ribos atitiktų jų ribas 
teritorijų planavimo dokumentuose. 
Taip pat buvo informuota Generalinė 
urėdija, kad, paženklinant valstybinės 
reikšmės miškų žemės sklypus, turi 
dalyvauti atitinkamų miškų urėdi-
jų atstovai, kurie žemės sklypo ribų 
paženklinimo – parodymo aktus turi 
pasirašyti tik valstybinės reikšmės 
miškų žemės sklypus paženklinus 
standartiniais riboženkliais ir įsitiki-

nus tinkamu ribinių linijų (spindžių) 
prakirtimu.

Iš jau atliktų geodezinių matavimų 
schemų kai kuriais atvejais matome, 
kad ta pati linija įvairiuose dokumen-
tuose eina skirtingose vietose, tačiau 
natūroje valdų ribos dažniausiai 
sutampa. Kada Nekilnojamojo turto 
registre bus pasiekta tiksli skirtingų 
sklypų (dažniausiai skirtingų savinin-
kų) ribų sąveika? Kada bus sukurta 
patikima Nekilnojamojo turto registro 
bazė?
Nekilnojamojo turto kadastro žemė-
lapyje sukaupta skirtingo tikslumo 
informacija. Žemės sklypų ribos ka-
dastro žemėlapyje galėjo būti pažy-
mėtos pagal posūkio taškų ir ribožen-
klių koordinates, nustatytas atliekant 
kadastrinius matavimus valstybinėje 
geodezinių koordinačių sistemoje, 
vietinėje koordinačių sistemoje, susie-
toje su valstybine koordinačių sistema 
ar sąlyginėje koordinačių sistemoje. 
Taip pat yra žemės sklypų, kurių ribos 
pažymėtos posūkio taškų koordinates 
nustatant analitiškai, tai yra vektori-

zuojant ar digituojant (skaitmeninant) 
žemės sklypų ar kadastro vietovių pla-
nus, teritorijų planavimo dokumentus 
bei žemėlapius. Todėl nekilnojamojo 
turto kadastro žemėlapyje dėl nevie-
nodo tikslumo informacijos neišven-
giama žemės sklypų ribų susikirtimo 
ar persidengimo atvejų. Klaidas ir 
netikslumus nekilnojamojo turto ka-
dastro duomenyse teisės aktų nusta-
tyta tvarka taiso ir tikslina Nekilno-
jamojo turto kadastro tvarkytojas (VĮ 
Registrų centras). Patikslinimai, ku-
riuos įtakoja tikslesnės kartografinės 
medžiagos atsiradimas bei aukštes-
nio tikslumo kadastriniai matavimai 
atliekami nuolat. Atitinkamai kasdien 
visas Nekilnojamojo turto kadastro 
žemėlapis tampa tikslesnis ir koky-
biškesnis. Turbūt negalima numatyti 
baigtinės nekilnojamojo turto kadas-
tro tikslinimo datos, kadangi vystantis 
pažangesniems geografinės padėties 
nustatymo metodams, kadastriniuose 
matavimuose naudojama tobulesnė 
įranga, leidžianti kokybiškiau ir tiks-
liau nustatyti žemės sklypų ribų padė-
tį ir kiekybines charakteristikas.
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Vienas iš svarbiausių Nacionalinės 
žemės tarnybos veiklos prioritetų – 
žemės konsolidavimo programos įgy-
vendinimas. Koks jos tikslas, vykdymo 
eiga? Kaip prie žemės konsolidacijos 
galėtų prisidėti valstybinių miškų val-
dytojai ir privačių miško valdų savinin-
kai? Koks jų vaidmuo šiame procese?
Žemės konsolidacija yra naujas žemės 
tvarkymo darbų etapas po piliečių 
nuosavybės teisių atkūrimo. Žemės 
konsolidacija vykdoma rengiant speci-
alųjį teritorijų planavimo dokumentą – 
žemės konsolidacijos projektą, kuriuo 
tam tikroje teritorijoje kompleksiškai 
pertvarkomi žemės sklypai, keičiant 
jų ribas ir vietą, suprojektuojama tai 
teritorijai reikalinga infrastruktūra – 
keliai, poilsio zonos ir pan. Žemės kon-
solidacijos projektai gali būti rengiami 
tose kaimo gyvenamosiose vietovėse, 
kur įgyvendinti žemės reformos žemė-
tvarkos projektai, jeigu to ne mažesnia-
me kaip 100 ha plote pageidauja ir pra-
šymus rengti tokį projektą apskrities 
viršininkui pateikia ne mažiau kaip 5 
žemės savininkai ir valstybinės žemės 
patikėtiniai. Šiuo metu Lietuvoje jau 
įgyvendinti pirmieji 14 žemės konsoli-
dacijos projektų, kurių organizavimas, 
rengimas ir įgyvendinimas buvo finan-
suojami iš ES struktūrinių fondų.

Kartu su Jungtinių Tautų Maisto ir 
žemės ūkio organizacijos (FAO) eks-
pertais parengta Nacionalinė žemės 
konsolidacijos strategija, 2008 01 23 
patvirtinta LR Vyriausybės nutarimu. 
Strategijos pagrindinis tikslas – suda-
ryti prielaidas ir numatyti priemones 
sėkmingai žemės konsolidacijai, už-
tikrinant racionalų žemės naudojimą 
kaimo gyvenamosiose vietovėse, kom-
pleksiškai sprendžiant valstybės, visuo-
menės ir piliečių poreikius. Rengiant 
strategiją, nagrinėtas ir miško žemės 
konsolidacijos klausimas. Šiuo metu 
Lietuvoje miško žemės konsolidacija 
kol kas nevyksta, tačiau manome, kad 
privačių miškų žemę konsoliduoti būtų 
itin svarbu. Juk atkuriant nuosavybės 
teises į žemę, kai kurie valstybinių miš-
kų plotai liko apsupti privačių miško 
valdų ir atvirkščiai, taip pat dauguma 
miško savininkų valdo tik po vieną 
miško sklypą, o vidutinė miško valda 
(dažniausiai sklypas) – tik 3,4 ha, taigi 
neatitinka valdos dydžio, kurio reikia 
darniam miško naudojimui užtikrinti. 

Žemė Lietuvoje konsoliduojama že-
mės sklypų savininkų savanoriškumo 
principu, todėl teisę inicijuoti žemės 
konsolidacijos projektus turi patys 
žemės savininkai, valstybinės žemės 
patikėtiniai. Atsižvelgiant į minėtus 
bendrus reikalavimus, miško žemės 
konsolidaciją būtų galima pradėti 
vykdyti valstybinių miškų valdyto-
jams ir privačių miško valdų savinin-
kams pateikus prašymus žemės kon-
solidacijos projekto organizatoriui 
(šiuo metu – apskrities viršininkui), 
kuris priimtų sprendimą dėl tikslin-
gumo vykdyti miško žemės konsoli-
dacijos projektą. 

Lietuvai tapus NATo ir ES nare, vienu 
iš svarbiausių Nacionalinės žemės 
tarnybos uždaviniu tapo užtikrinti 
geodezinės ir kartografinės medžia-
gos atitikimą šių organizacijų stan-
dartams. Kokie darbai vykdomi ir dar 
numatomi šioje srityje?
Vienas svarbiausių Nacionalinės žemės 
tarnybos uždavinių yra parengti patiki-
mą valstybinę geodezinę ir kartografi-
nę medžiagą, atitinkančią ES ir NATO 
standartus, išvystyti geografinės infor-
macijos infrastruktūros priemones, su-
darančias galimybes integruoti Lietu-
vos Respublikos valstybinę geografinę 
informaciją į EB erdvinės informacijos 
infrastruktūrą.

Siekiant vartotojus aprūpinti kar-
tografine medžiaga, per pastaruosius 
metus Nacionalinė žemės tarnyba 
parengė aukšto tikslumo spalvotus 
ortofotografinius žemėlapius M 1:2 
000 – 1:10 000. Jų pagrindu sudaryta 
Lietuvos teritorijos georeferencinio 
pagrindo duomenų bazė, privaloma 
naudoti visiems valstybiniams ka-
dastrams ir registrams bei duomenų 
bazėms, kaupiantiems erdvinius duo-
menis. Georeferencinėje duomenų 
bazėje vaizduojami mažiausiai kin-
tantys gamtiniai objektai: keliai, gele-
žinkeliai, geodezinio pagrindo punk-
tai, hidrografijos objektai.

NATO duomenų kodavimo stan-
dartai buvo tiesiogiai pritaikyti, gami-
nant visos Lietuvos teritorijos masteliu 
1:50 000 skaitmeninį žemėlapį ir duo-
menų bazę. Parengti duomenys yra 
universalūs, naudotini įvairiems duo-
menų rinkiniams, pritaikyti krašto ap-
saugos ir kitiems poreikiams.

2007 m. įsigaliojus Europos Tarybos 
ir Parlamento direktyvai dėl Europos 
erdvinės informacijos infrastruktūros 
sukūrimo (INSPIRE), bendradarbiau-
jant Europos komisijos ir Europos 
Sąjungos valstybinių institucijų spe-
cialistams, rengiami naujų taisyklių, 
standartų ir kitų dokumentų projektai, 
kurie, patvirtinus juos Europos komisi-
jos direktyvomis ar reglamentais, tam-
pa privalomi visose Europos Sąjungos 
valstybėse. Nacionalinė žemės tarnyba 
aktyviai dalyvauja ir reglamentuojančių 
dokumentų rengimo, ir derinimo pro-
cesuose. Šių naujų INSPIRE įgyvendi-
nimo taisyklių ir standartizuojančių 
dokumentų nuostatos perkeliamos į at-
naujinamus nacionalinius teisės aktus.

Integruojantis į Europos globalinės 
padėties nustatymo sistemos nuola-
tinių stočių tinklą EUPOS, pritaikant 
pažangias kosmines technologijas, 
įrengtas Lietuvos Respublikos globali-
nės padėties nustatymo sistemos nuo-
latinių stočių tinklas (LitPOS). LitPOS 
yra Lietuvos valstybinio geodezinio pa-
grindo informacinė sistema, kuri realiu 
laiku teikia naudotojams geodezinio 
pagrindo duomenis, sudaro galimybes 
nustatyti vietovės padėtį bet kuriame 
Lietuvos taške centimetro tikslumu. 
LitPOS sudaro šalies teritorijoje išdės-
tytos globalinės padėties nustatymo 
sistemos (GPNS) nuolatinės stotys, 
duomenų perdavos tinklas ir duome-
nų tvarkymo centras, kuriame renkami 
ir apdorojami LitPOS duomenys, ap-
skaičiuojamos ir eliminuojamos GPNS 
palydovų signalų paklaidos ir pagal 
šias pataisas pakoreguoti geodezinio 
pagrindo duomenys teikiami LitPOS 
naudotojams telekomunikacinėmis ry-
šio priemonėmis.

Vykdomi Lietuvos valstybinės sie-
nos su kaimyninėmis valstybėmis 
demarkavimo geodeziniai ir karto-
grafiniai darbai. Jų tikslas – aprūpin-
ti valstybės valdymo, gynybos, ES ir 
NATO struktūras valstybės sienos 
geodezine, kartografine medžiaga bei 
vykdyti Lietuvos narystės ES sutarties 
ir Šengeno šalių sutarties įsipareigo-
jimus užtikrinant valstybės – išorinės 
Europos Sąjungos sienos su Baltarusi-
jos Respublika ir su Rusijos Federaci-
ja apsaugą.

RimoNDas Vasiliauskas
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Aplinkos ministerijos, Generalinė miškų 
urėdijos ir „Žaliuojanti Vilnija“ draugijos 
Vilniuje surengtoje mokslinėje – prakti-
nėje konferencijoje „Priemiesčio miškų, 
rekreacinių ir agrarinių teritorijų žel-
dynų ir želdinių apsauga ir tvarkymas“ 
keliolikoje mokslininkų ir specialistų 
pranešimų atkreiptas dėmesys į spręs-
tinas problemas, tvarkant priemiesčių 
miškus, miestų ir agrarinių teritorijų žel-
dynus bei ekosistemų stabilumo užtikri-
nimą Baltijos pajūrio regione, ekologinį 
visuomenės švietimą.

Valstybinės saugomų teritorijų tar-
nybos direktorė Rūta Baškytė pristatė 
Lietuvos saugomų teritorijų sistemą ir 
vykdomos veiklos teisinį reglamentavi-
mą. Miestuose mažėjant vietos želdy-
nams, KTU Architektūros ir kraštotvar-
kos katedros prof. habil. dr. Jurgis Bučas 
nupiešė pasaulio ekomiesto viziją. VšĮ 
,,Grunto valymo technologijos“ direkto-
rius Rapolas Liužinas informavo apie už-
terštoje aplinkoje galinčius augti augalus 
ir jų teigiamą poveikį švarinant gruntą. 
Nemažai teminės informacijos buvo pa-
teikta pakabinamuose stenduose.     

MIšKų REKREAcIJAI, ŽELdyNAMS 
dėMESIo REIKIA IR SUNKMEčIU
Apie 3,8 proc. šalies valstybinių miškų 
yra rekreacinės paskirties. Generalinės 
miškų urėdijos Miškų atkūrimo ir apsau-
gos skyriaus vedėjas Petras Kanapienis 
pranešime pažymėjo, kad nuo 2002 m. 
miškų urėdijų lėšomis šie miškai pla-
čiai pritaikomi visuomenės socialinėms 
reik mėms (juose įrengta per 2000 įvai-
rių rekreacinių objektų). Šiemet miškų 
urėdijose planuota tam skirti 1781 tūkst. 
litų. Deja, labiau lankomuose miškuose 
miškininkams tenka būti ir komunali-
ninkais: patiems rinkti ir išvežti paliktas 
ar tyčia atvežtas šiukšles arba samdyti 
komunalines paslaugas teikiančias fir-
mas. Pranešėjas kvietė visus būti nepa-
kantiems aplinkos, miškų taršai, prisidėti 
prie švarinimo talkų. Pernai balandį vyko 
švaros akcija ,,Prišiukšlintos girios – ša-
lies gėda“. Iš viso išvalyta per 24 000 ha 
miškų. Šį pavasarį šalyje vyksta akcija 
,,Darom 2009“, kurios metu švarinami 
paupiai, želdynai, priemiesčių miškai.        

Botanikos instituto Kraštovaizdžio 
laboratorijos vedėjas dr. Romas Pakalnis 
siūlė didinti priemiestinių miškų rekrea-
cinį patrauklumą, atliekant juose krašto-
vaizdžio formavimo kirtimus, įrengiant 
regyklas. Jis pateikė pavyzdžių iš Pavilnių 
ir Verkių regioninio parko apie miškų re-
kreacinį tvarkymą, pritaikymą turizmui. 
Ne epizodinis turėtų būti ir piliakalnių, 
pilkapių atidengimas miškuose, nes iš-
kirsta augalija greit atželia. Be to, tai 
daryti reikėtų apgalvotai: aukštesnius pi-
liakalnius, tokius kaip Gedimino kalnas 
sostinėje, veikia vandens erozija, staigiai 
nuplikinti šlaitai ima slinkti.     

Pastaruoju metu tapo madinga masi-
nėmis talkomis sodinti proginius ąžuolų 
parkus, giraites. Tačiau retas talkų daly-
vis susimąsto, ar jo pasodintas medelis be 
reikiamos priežiūros išaugs parko puoš-
mena?

Tik vidutiniškai po 2,3 mm storio 
kamieno rievę per metus užauginantis 
ąžuolas yra įnoringas medis. Kėdainių 
miškų urėdijoje iš 183 ąžuolų genofondo 
įveista sėklinė plantacija. Iš jų sėklų atei-
tyje tikimasi išauginti sveikus, drūtus pa-
likuonis. Kaip reikėtų veisti ir prižiūrėti 
jų želdinius miško parke, patarė ąžuoly-
nų veisimo miškuose entuziastas Kėdai-
nių miškų urėdas Juozas Girinas.   

Tarybiniais metais gydytojo K. Dinei-
kos pastangomis Druskininkų kurorte 
buvo įrengtas visus traukęs sveikatingu-
mo parkas ir takas. Nepriklausomybės 
metais kurį laiką kurortui merdint, ne-
prižiūrimame parke augalai sulaukėjo, 
sunyko, aptriušo aplinka, rekreaciniai 
statiniai. Druskininkų miesto savival-
dybei perėmus šį parką, sumanyta jį re-
konstruoti į botanikos ir sveikatingumo 
parką. Pernai dendrologai jame atliko iš-
likusių medžių ir krūmų inventorizaciją, 
organizavo valymo talkas. Dendrologas 
KTU Architektūros ir kraštotvarkos ka-
tedros doc. Laimutis Januškevičius pri-
statė šio parko viziją. Čia siūloma įveisti 
net japonišką sodą su sakuromis. 

Konferenciją vedusio Aplinkos minis-
terijos Gamtos išteklių skyriaus vyriau-
siojo specialisto Rimanto Grikevičiaus 
pastebėjimu, per pastaruosius metus ne-
mažai padaryta, tvarkant želdynus, vaiz-

dingų paupių, paežerių aplinką, projek-
tuojant naujus parkus Kupiškio, Utenos, 
Anykščių, kituose rajonuose. Joniškio 
savivaldybė ketina įkurti istorinį parką 
Saulės mūšiui atminti.       

Deja, sunkmečiu stingant lėšų mies-
tų ir rajonų savivaldybėms, taupoma 
pirmiausia parkų, želdynų priežiūros 
sąskaita, stinga kvalifikuotų parkų ir žel-
dynų prižiūrėtojų. Žiemą gatvių, kelių 
barstymui tebenaudojama pigi baltaru-
siška druska, kuri kenkia želdiniams. Pa-
vyzdžiui, vien Vilniaus gatvėse praėjusią 
žiemą išpilta apie 14,6 tūkst. tonų šios 
druskos ir smėlio mišinio. 

Parkų, želdynų erdvės kai kuriuose 
šalies didmiesčiuose tapo šunų ,,poligo-
nais“, kuriuose teršiama aplinka, laupo-
ma medelių žievė, šakos.         

Dendrologas doc. Evaldas Navys siūlė 
gausiai lankomus medžius – gamtos pa-
minklus apsaugoti nuo žemės sutrypimo 
(lajos pločiu aplink kamieną juos aptver-
ti, žemės paviršių apmulčiuoti).   

UAB ,,Rudista“ direktorė Stasė Jatu-
žienė atkreipė dėmesį į apleistas greitke-
lių ir kitų kelių pakeles, jų taršą transpor-
to išmetamosiomis dujomis, vasarą pikt-
žolėse styrančius miestų pavadinimų, 
rodyklių užrašus. Privatizavus pakelių 
žemes vos ne iki kelio sankasos, neliko 
vietos ekologinėms želdinių juostoms. Jų 
vietoje želia karklai ar piktžolės.

    
AR ATSIRAS XXI AMŽIAUS 
M. dAUJoTAS?     
Klaipėdos universiteto Gamtos ir ma-
tematikos mokslų fakulteto dekanas dr. 
Petras Grecevičius ir šio universiteto Jūri-
nio kraštovaizdžio mokslo instituto prof. 
Algimantas Olšauskas atkreipė dėmesį į 
sparčią pajūrio urbanizaciją ir jos pasek-
mes. Ar įmanoma suderinti komercinį 
turizmą, rekreaciją Kuršių nerijoje su jos 
nacionalinio parko ir UNESCO saugomo 
gamtos paveldo statusu? 

,,Aš – už UNESCO statusą Kuršių 
nerijoje“, – sakė konferencijoje dalyvavęs 
Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pir-
mininkas Jonas Šimėnas.   

Deja, nemažai pasiturinčių žmonių į 
pajūrio ekosistemą žiūri vartotojiškai, čia 
į statinius investuoja savo kapitalą. ,,Ne-

Miškai bei miestų želdynai – 
ekosistemų stabilumo garantas
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gyva“ tapo parengta Klaipėdos rajono 
miškų išdėstymo schema, nes žemė čia 
kasmet brangsta, sparčiai urbanizuoja-
ma. Senąją Palangą, Šventąją ir Klaipėdą 
iš visų pusių spaudžia priemiestiniuose 
laukuose dygstantys gyvenamųjų namų 
ar kitos paskirties pastatų kvartalai, bet 
be želdinių. Jiems pasodinti neliko že-
mės, pinigų ar poreikio? 

,,Ar rekreaciniu požiūriu patraukli 
Palanga, Šventoji, atsidūrusios tarp naf-
tos terminalų Klaipėdoje ir Būtingėje bei 
šalia kylančių triukšmingų vėjo jėgainių, 
areodromo, priemiesčių kvartalų?“– 
klausė auditorijos dr. P. Grecevičius. Au-
gantis vartojimas gimdo gamtosaugines 
problemas.  

Mokslininkų teigimu, nuo didelės 
rekreacinės apkrovos pajūryje irsta nepa-
kankamai apsaugotas kopagūbris, nyksta 
jį saugojusi augalija, net medžiai. Kopų 
šlaitus ardo, skatina smėlio pustymą pa-
jūryje šėlstantys keturratininkai. XX a. 
pirmoje pusėje Kretingos miškų urėdo 
M. Daujoto ir vėlesnių miškininkų Pa-
langos kopagūbrio užkopyje įveisti žel-
diniai vis labiau užnešami smėliu. Kopų 
užuovėjoje formuojasi nauja pliažo zona, 
o miškas traukiasi, retėja. 

Ne mažiau svarbu užtikrinti Baltijos 
jūros ir Kuršių marių pakrančių stabi-
lumą. Per audras stačius kopų šlaitus 
negailestingai ardo jūros bangos, paplau-
tos į jūros pusę krinta pušys. Marios te-
liūskuoja Kuršių nerijos pakrantes. Kaip 
sustabdyti šią eroziją, turėtų rūpėti ne tik 
ekologams. Pažeistas kopų vietas būtina 

tvirtinti, kaip anksčiau, keliomis žabų 
užtvaromis, iš naujo apželdyti karklais, 
varpiniais augalais, kai kur net aptverti 
nepraeinamai, įrengti daugiau laiptų. Tik 
ar atsiras XXI a. naujas jų tvirtinimo au-
galija ir medžiais entuziastas?   

     
EKoLoGINIS šVIETIMAS 
,,ŽALIoSIoSE“ KLASėSE 
M. Romerio universiteto Strateginio val-
dymo ir politikos fakulteto prodekanė, 
Aplinkos politikos ir valdymo katedros 
prof. habil. dr. Vida Motiekaitytė bei VPU 
Botanikos katedros doc. Ona Motiejūnai-
tė pasidalijo mintimis, kaip užsienio ša-
lių pavyzdžiu visuomenės ekologiniam 
švietimui, jaunimo mokymui plačiau ga-
lėtume panaudoti 4 botanikos sodus, pri-
skirtus universitetams (Vilniaus, Kauno, 
Šiaulių, Klaipėdos), arboretumus, kitas 
dendrologines kolekcijas, parkus, želdy-
nus, prie jų steigiant ,,žaliąsias“ mokymo 
klases, kaimo vietovėse – gamtosaugos-
ekologijos propagavimo sodybas. Deja, 
dabar botanikos sodai išlaikomi iš univer-
sitetams skiriamų valstybės ir iš studentų 
surenkamų už teikiamas mokymo pas-
laugas lėšų. Jų, kaip ir visur, stinga. Pasak 
pranešėjų, prie ekologinio visuomenės 
švietimo turėtų labiau prisidėti miestų ir 
rajonų savivaldybės, galėtų būti sudaro-
mos partnerystės sutartys. Pagal europi-
nę praktiką miestų želdynams prižiūrėti, 
plėsti kasmet nuo kiekvieno gyventojo 
reikėtų skirti po kelis eurus. 

,,Žaliąja“ klase galėtų būti ir Dubravos 
arboretumas, jo paskirtį labiau orientavus 

į gamtamokslinį ir ekologinį visuomenės 
švietimą, mokymą, informacijos teikimą.        

PRIIMTA REzoLIUcIJA 
Joje siūloma rekreacinės paskirties miš-
kuose plačiau taikyti rinktinius atvejinius 
kirtimus, kad kirtavietėse formuotųsi 
įvairaus amžiaus medynai, o poilsiautojų 
susitelkimo vietose įrengti 0,1–0,3 glau-
dumo retmes. Parengti Lietuvos pajūrio 
rekreacinių teritorijų specialųjį planą. 
Apjungti šalies miškuose įrengtus turisti-
nius, sveikatingumo ir pažintinius takus į 
vientisą šalies ir regiono (įskaitant Estiją, 
Latviją, Lenkiją) turistinių maršrutų siste-
mą. Atkreiptas dėmesys į miestų ir prie-
miesčių miškų tvarkymą, ypač Vilniuje. 
Visiems miesto miškams reikėtų parengti 
miškotvarkos projektą, miškų tvarkymo 
schemą, susietą su miesto bendruoju pla-
nu, įvertinant ir plėtrą; patikslinti miesto 
miškų ribas, jas pateikiant geografinėje 
informacinėje sistemoje (GIS). Taip pat 
siūlyta tobulinti miškų administravimą 
Vilniaus miesto savivaldybėje, įkurti Vil-
niaus miesto miškų tarybą iš specialistų 
ir visuomeninių organizacijų. Lietuvos 
didžiuosiuose miestuose tikslinga įsteigti 
vyriausiojo sodininko (želdynų specialis-
to) pareigybę, o kaimiškose seniūnijose 
– sodininko etatą. Saugomose teritorijose 
siūlyta įteisinti ne tik teisės aktuose nusta-
tytą miško medynų gamtinės brandos, bet 
ir medžių gyvenimo trukmės amžių, kuris 
ypač svarbus Kuršių nerijoje, pajūrio ruo-
žuose, rezervatinėse teritorijose. 

VacloVas tRePėNaitis
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Karpotasis ir plaukuotasis beržai:
ekologinis paplitimas

(Tę si nys. Pra džia – 3 nr.)

KARPoTIEJI BERŽAI 
AUGA IR PELKėSE!
Iki šiol buvo manoma, kad Lietuvoje 
pelkinėse augavietėse auga tik plaukuo-
tieji beržai (Patalauskaitė, 1997; Karazi-
ja, 1999; Navasaitis ir kt., 2003; Nava-
saitis, 2004). Mūsų tyrimų duomenys 
rodo, kad aukštapelkėse ir tarpinio tipo 
pelkėse (Pa–Pb) sutinkami ne tik plau-
kuotieji, bet ir karpotieji beržai, kurių 
kiekis beržynų rūšinėje sudėtyje mažė-
ja, didėjant beržynų amžiui. Pvz., 2–5 
m. beržynuose karpotieji beržai sudaro 
apie trečdalį visų beržų kiekio. Beržynui 
senstant, karpotųjų beržų palaipsniui 
mažėja ir brandžiuose beržynuose lieka 
tik paskiri medžiai (1 pav.). 

Visuose tirtuose aukštapelkių ir tar-
pinio tipo beržynuose buvo sutinkama 
karpotųjų beržų, kurių kiekis skirtingo-
se amžiaus grupėse kinta nuo 34,2 proc. 
(2–5 m.) iki 1,5 proc. (vyresniuose kaip 
60 m.). Analogiškai, plaukuotųjų beržų 
kiekis aukštapelkių ir tarpinio tipo pel-
kių beržynuose, didėjant amžiui, didėja 
nuo 69 proc. (2–5 m.) iki 97 proc. 

Ištyrus žemapelkėse (Pc–Pd) au-
gančių beržų rūšinę sudėtį nustatyta, 
kad karpotųjų beržų sutinkama labai 
retai ir tik jaunuolynuose (1 pav.). Vy-
resniuose žemapelkių beržynuose kar-
potųjų beržų nerasta arba sutinkami 
tik paskiri medžiai. 

Savitą grupę sudaro nusausintos 
pelkinės augavietės, kurios pagal nu-
sausinimo įtaką skirstomos į neseniai 
nusausintas (pakitimų neįvyko arba 
jie neryškūs), seniau, todėl neinten-
syviai nusausintas (pakitimai įvykę 
iš dalies, bet jie nėra žymūs) ir seniai 
nusausintas (intensyviai nusausintas, 
įvykę gilūs pakitimai dėl nusausinimo 
įtakos) (Miškotvarkos darbų vykdymo 
instrukcija, 2008). 

Pelkinėse nusausintose miško au-
gavietėse mūsų tyrimais nustatytos 
didelės atskirų beržynų, augančių nu-
sausintose pelkinėse augavietėse, beržų 
rūšinės sudėties amplitudės – didelės 

minimalios ir maksimalios karpotųjų 
ir plaukuotųjų beržų rūšinės sudėties 
reikšmės, kurios siekia iki 50–80 proc. 
skirtingose beržynų amžiaus grupėse. 
Tai rodo, kad beržų paplitimą lemia ne 
tik aplinkui medyną augančių beržų 
rūšinė sudėtis, nusausinimo senumas 
ir intensyvumas, bet ir buvęs drėgmės 
režimas po nusausinimo beržynų for-
mavimosi periodu. Tai priklauso nuo 
sausinimo griovių būklės ir jų priežiū-
ros režimo po nusausinimo. Todėl kar-
potųjų bei plaukuotųjų beržų papliti-
mas jose labai dinamiškas ir neprogno-
zuojamas, dažnos ir ilgos vandens pa-
tvankos (dėl medžių ir krūmų augimo 

griovio vagoje, dėl susidariusių slenks-
čių ir sąnašų, grioviai užtvenkti kirti-
mo atliekomis, išvirtusiais medžiais, 
dirvožemio erozijos produktais) veda 
prie karpotųjų beržų visiško išnykimo. 
Atlikus tyrimus nusausintose pelkinė-
se augavietėse, nustatytas karpotųjų ir 
plaukuotųjų beržų paplitimo tendenci-
jos nusausintose pelkinėse augavietėse. 
Kuo intensyviau ir anksčiau buvo atlik-
tos sausinimo priemonės, tuo daugiau 
karpotųjų beržų būna rūšinėje medyno 
sudėtyje. 

Nustatėme, kad nusausintų pelki-
nių augaviečių beržynuose net ir vyres-
niame amžiuje galima aptikti karpotąjį 

1 pav. Karpotųjų ir plaukuotųjų beržų paplitimas (proc.) pelkinėse augavietėse: A – aukštapelkė-
se ir tarpinio tipo pelkėse (Pa, Pb); B – žemapelkėse (Pc, Pd); c – nusausintose pelkėse (Pn b,c,d).
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beržą. Beržų rūšinę sudėtį nusausintose pelkinėse augavie-
tėse lemia nusausinimo laikas beržų žėlimo laikotarpiu ir 
drėgmės režimas po nusausinimo beržynų formavimosi pe-
riodu. Beržų ekologiniam paplitimui nusausintose pelkinėse 
augavietėse lemiamos reikšmės turi nusausinimo intensyvu-
mas, t.y. gruntinio vandens lygio pažeminimo laipsnis nuo 
žemės paviršiaus bei nusausinimo senumas. 

Taigi mūsų tyrimų duomenys paneigia nuomonę, kad 
Lietuvoje pelkinėse augavietėse auga tik plaukuotieji beržai, 
ir sutampa su Vokietijoje atliktų tyrimų rezultatais (Roloff, 
Bartels, 1996; Michaelis, 1998), rodančiais, kad karpotieji 
beržai taip pat auga aukštapelkėse ir tarpinio tipo pelkėse. 

Anksčiau minėtiems teiginiams pagrįsti buvo atliktas na-
tūralių pelkinių miško augaviečių tyrimas „pjūvio“ metodu, 
išskiriant į pelkės sudedamąsias zonas (dalis): pelkės sausu-
minis šlaitas (sausuminė juosta virš pelkės pakraščio), lagas 
(įlinkis prie sausuminio pelkės šlaito arba pelkės pakraščiai), 
plynė (tarp lago ir aukštapelkės, mažai apaugusi menkaver-
čiais medžiais pelkės lyguma) ir aukštapelkė (pelkės didžiau-
sio išgaubimo – pakilimo vieta arba pelkės „sala“).

Nustatėme, kad beržų rūšinė sudėtis labai skiriasi konkre-
čiose pelkės zonose. Sausiausi dirvožemiai yra pelkės sausu-
miniame šlaite, kur daugiausia paplitę L, o aukščiau šlaito – N 
hidrotopų augavietės. Čia vyrauja karpotieji beržai (žr. lent.). 
Lage (išvertus iš rusų – „neišdžiūstanti dauba“) yra labai šla-
pia, nes į jį suplaukia vanduo ir nuo pelkės sausuminio šlaito, 
ir nuo aukštapelkės šlaito, todėl šioje pelkės zonoje nuolat 
arba periodiškai aukštai laikosi gruntinis vanduo. Nustaty-
ta, kad šioje pelkės dalyje paplitę plaukuotieji beržai. Reikia 
pažymėti, kad pelkėse paprastai auga įvairiaamžiai beržynai, 
kuriuose vyksta medžių atmirimas ir jaunų beržų žėlimas. 
Paskiri karpotieji beržai auga pereinamoje zonoje tarp lago 

ir pelkės sausuminio šlaito. Plynėje, kurioje dažniausiai auga 
viksvos, kupstiniai švyliai, gruntinis vanduo slūgso arti že-
mės paviršiaus (Vaičys, 2006), vos 20–30 cm gylyje arba iš-
eina į paviršių, todėl šioje pelkės dalyje daugiausia paplitę 
plaukuotieji beržai. Tarpinės pelkės dirvožemiai yra drė-
kinami negiliai (0,5–1,0 m) slūgstančio gruntinio vandens 
ir atmosferinių kritulių, tačiau jie yra sausesni negu plynės 
dirvožemiai, todėl čia karpotųjų beržų sutinkama daugiau. 
Tačiau daugiausia iš visų pelkės zonų jų auga aukštapelkėje, 
kuri santykinai sausiausia, reljefas išgaubtas, drėkinama tik 
atmosferinių kritulių, ištisai auga kiminai, kurie didžia da-
limi lemia karpotųjų beržų išsilaikymą. Tyrimais nustatėme, 
kad aukštapelkėje karpotieji beržai sudaro apie 1/5 dalį ber-
žų rūšinėje sudėtyje. Panašūs tyrimų duomenys gauti Vokie-
tijoje (Roloff, Bartels, 1996; Schneck, Naujoks, 1998). 

PLAUKUoTASIS BERŽAS yRA LABIAU PRISITAIKęS 
IšGyVENTI!
Beržai dauginasi sėklomis ir atžalomis, t.y. atželia iš kelmuose 
esančių miegančiųjų pumpurų, ypač plaukuotasis beržas (Sar-
vas, 1948; Kenedy et al., 1980). Kuo sunkesnės augimo sąlygos, 
kuo toliau einant į šiaurę – tuo beržų vegetatyvinis atsiželdymas 
stiprėja. Plaukuotojo beržo sugebėjimas atsiželdinti atžalomis 
yra vienas svarbiausių, genetiškai nulemtų veiksnių jo išlikimui ir 
konkurencingumui šlapiose ir pelkinėse augavietėse (3-4 pav.).

Atžalinė beržų galia sąlyginai nedidelė. Geromis augi-
mo sąlygomis ji jau 30–40 m. medžių labai sumažėja, o jau 
60–80 m. beveik išnyksta. Blogomis sąlygomis, kaip antai pel-
kinėse ar labai nederlingose sausose augavietėse, ji išlieka 100 
ir daugiau, o dažnai iki 150 m. (Scholz, 1972; Weiser, Schneck, 
1981; Perala–Alm, 1990; Endtmann, 1998; Michaelis, 1998). 

Didesne atžaline galia pasižymi plaukuotieji beržai negu kar-
potieji beržai (Sarvas, 1948; Kenedy et al., 1980). Atžalinė galia ir 
atžalų dydis (bet ne jų skaičius) priklauso nuo apšvietimo inten-
syvumo ir temperatūros (Perala, Alm, 1990). Atžalinė galia taip 
pat priklauso nuo dirvožemio tipo: atžalų esti daugiau šlapiuose 
miškuose ir pelkėse, negu sausuose dirvožemiuose. Beržų atža-
linė galia taip pat priklauso nuo kirtimų būdo. Didesnė atžalinė 
galia esti plynose kirtavietėse ir mažesnė rinktinų kirtimų plo-
tuose bei gaisravietėse ir išdegintose plyno kirtimo kirtavietėse, 
kadangi būna pažeisti pagrindiniai miegantys pumpurai (Sarvas, 
1948). Tyrimais nustatyta, kad medžių sugebėjimas duoti atžalas 
yra tuo didesnis, kuo lėčiau auga tas medis. 

Tyrimais nustatyta, kad praktiškai karpotasis beržas ne-
leidžia atžalų (Ferm et al., 1982). Beržų atžalų išleidimas su-
daro sąlygas vienam iš jų atsikūrimo ir plitimo būdui.

Prof. habil. dr. RemiGiJus ozoliNčius 
Dr. Vytautas BaReika 

Pelkės zona (dalis)          Beržų rūšis ir kiekis, proc. Augavietė
 karpotieji plaukuotieji
Pelkės sausuminis šlaitas 89,4±2,8 10,6±2,8 lcp – Ncp
lagas 1,4±0,9 98,6±1,0 ucp – Pc
Plynė 5,6±0,6 94,4±0,7 ucp – Pb 
tarpinė pelkė 7,3±1,8  92,7±1,8 Pb
aukštapelkė (pelkės „sala“) 18,8±2,6 81,2±2,6 Pa

Pelkės 
sausuminis 
šlaitas

lagas

Plynė 

tarpinė  
pelkė

aukštapelkė

Plaukuotojo beržo sugebėjimas atželti atžalomis yra vienas svarbiausių 
genetiškai nulemtų veiksnių jo išlikimui ir konkurencingumui šlapiose 
ir pelkinėse augavietėse

Karpotųjų ir plaukuotųjų beržų paplitimas pelkės zonose, proc. (pagal medžių skaičių). 
Statistiškai reikšmingi vidurkiai, esant reikšmingumo lygmeniui p<0,05. Pateiktos vidutinės 
reikšmės ir standartinės paklaidos, kai n=9

2 pav. Pelkės zonos
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Euroforester – skandinaviška patirtis
Lietuvos studentams

Euroforester – tai dvejų metų truk-
mės magistrantūros studijų progra-
ma, vykdoma Švedijos Žemės Ūkio 
universitete (SLU), skirta bakalauro 
laipsnį įgijusiems miškininkams. Apie 
30-ties studentų grupė kasmet sufor-
muojama iš 14 programoje dalyvau-
jančių universitetų iš 9-ių Baltijos jū-
ros regiono šalių. Taip pat prie grupės 
prisijungia studentai iš kitų Europos 
šalių ir net iš kitų kontinentų. Studen-
tų atranka vyksta dviem etapais rašant 
testą ir individualaus pokalbio metu. 
Programa buvo pradėta 2001 m. ir 
sėkmingai vyksta iki šiol, kasmet ple-
čiantis dalyvaujančių šalių geografijai. 
Kiekvienais metais Euroforester pro-
gramoje dalyvauja 3 – 5 studentai iš 
LŽŪU miškų ir ekologijos fakulteto. 
Šiais metais viena iš jų esu ir aš.

Pirmaisiais studijų metais studen-
tams skiriamos stipendijos, finansuo-
jamos vienos iš didžiausių pasaulyje 

baldų gamintojų įmonės IKEA ir me-
dienos perdirbimo kompanijos Sto-
ra Enso. Antraisiais metais studentai 
mokosi, rašo magistrinį darbą ir ben-
drauja su dėstytojais nuotoliniu būdu, 
prireikus atvyksta trumpalaikėms kon-
sultacijoms. Studentai iš lietuvos turi 
galimybę ruošti bendrą magistrinį dar-
bą tarp Švedijos žemės ūkio ir LŽŪU, 
apginti jį abiejuose universitetuose ir 
tokiu būdu įgyti net du universitetinius 
diplomus! 

Studentai mokosi pagal paruoštą 
specialią studijų programą, supažin-
dinančią su Švedijos miškininkavimo 
ypatumais, pagrindinėmis Baltijos jū-
ros regiono šalių problemomis ir per-
spektyvomis. Studentai supažindina-
mi su Europos sąjungos ir tarptautine 
miškų politika, įtakojančia miškų ūkio 
vystymąsi nacionaliniu, regioniniu ir 
globaliniu mastu. Į programą taip pat 
įtraukiamos paskaitos, apimančios 

aktualiausias šių dienų temas, tokios 
kaip klimato kaita, biologinės įvairo-
vės išsaugojimas, miškų sertifikavi-
mas, medžių klonavimas ir trumpos 
apyvartos medynų auginimas. Kalba-
ma ne tik apie Baltijos šalių regioną, 
bet ir viso pasaulio miškus, jų svarbą, 
išsaugojimą ir pagrindines kylančias 
problemas. Paskaitų metu studentai 
patys aktyviai dalyvauja rengdami pri-
statymus, diskusijas ir debatus – taip 
išmokstama viešai išsakyti savo nuo-
monę, ją apginti, tolerantiškai ir kri-
tiškai vertinti kolegas ir jų darbą. 

Tokioje tarptautinėje grupėje stu-
dentai turi ne tik skirtingą žinių baga-
žą, bet ir skirtingas kultūrines verty-
bes. Studijuodami kartu, jie išmoksta 
išklausyti ir gerbti vienas kito nuomo-
nę. Studijos tokioje grupėje suteikia 
galimybę sužinoti apie įvairių šalių 
kultūrą ir vyraujančias tendencijas 
miškų sektoriuje. Tokiu būdu plečia-
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mas akiratis, o tai įgalina kritiškiau 
įvertinti nusistovėjusias savo šalies 
tradicijas, pasverti jų privalumus ir 
trūkumus. 

Į programą įtraukiama nemažai 
praktinių išvykų. Studentai turi gali-
mybę pamatyti Švedijos miškus. Ren-
giamos pažintinės ekskursijos į kitas 
regiono šalis. Kelionės į Lietuvą ir 
Lat viją įgalina palyginti šių šalių miš-
ko politiką. Na, o kelionės į Lenkiją 

metu pagrindinis dėmesys skiriamas 
miško ekologijai, studentai turi gali-
mybę apsilankyti garsiajame Belovežo 
nacionaliniame parke. 

Du Euroforester programos semest -
rai prabėga greitai, nes jie tikrai tur-
tingi, pagilinantys žinių bagažą, pra-
plečiantys pasaulėžiūrą. Įgyta patirtis 
skatina mokytis, kritiškiau vertinti 
savo darbą, siekti profesinio tobulėji-
mo, atveria naujas darbo perspektyvas. 

Norėčiau visus Miškų ir ekologijos fa-
kulteto studentus paraginti pasinau-
doti galimybe dalyvauti tarptautinėse 
studijų mainų programose. Tikrai ne-
sigailėsit! Daugiau informacijos apie 
Euroforester programą ieškokite tink-
lalapyje: www.euroforester.org 

GiNtaRė NaRauskaitė
lŽūu miškų ir ekologijos fakulteto 
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Patikima brandžių medynų inventorizacija – 

miškininkų diskusijų objektas

Valstybinėje miškotvarkos tarnyboje kovo 
12 d. vykusiame seminare „Atrankinės 
miškų inventorizacijos metodų taikymo 
aktualijos“, kuriame dalyvavo gausus bū-
rys miškų urėdijų specialistų, Miškų de-
partamento, Generalinės miškų urėdijos, 
LŽUU, Valstybinio miškotvarkos instituto 
atstovai, Valstybinės miškotvarkos tar-
nybos atrankinės miškų inventorizacijos 
specialistai pristatė atrankinių metodų 
taikymo miškų inventorizacijų praktikoje 
galimybes bei privalumus, įvardino tokių 
darbų sėkmės prielaidas. Aptartos me-
dynų inventorizacijos sklypų pakraščio 
zonoje problemos bei pasiūlytos jų spren-
dimo galimybės. Anykščių miškų urėdi-
jos specialistai pasidalijo biržių rėžimo 
bei medienos tūrio nustatymo patirtimi, 
planuojant kirtimų apimtis, atrankinių 
metodų taikymo, matuojant atskiras bir-
žes, rezultatais. Nacionalinė miškų inven-
torizacija visoje šalyje vyksta jau daugiau 
kaip dešimtmetį, o atskirų miškų urėdijų 
brandžių medynų atrankinės inventoriza-
cijos pradėtos tik pernai. Jonavos, Kazlų 
Rūdos, Kupiškio miškų urėdijų brandžių 
medynų inventorizacijų patirtimi pasida-
lino šių inventorizacijų vykdytojai – Ne-
priklausomų medienos matuotojų asocia-
cijos ir Valstybinio miškotvarkos instituto 
specialistai. Plynų kirtimų biržių rėžimą, 
vykdomą miškų urėdijų, nepriklausomi 
medienos matuotojai tikrina jau ketvirtus 

metus. Šią ketverių metų patirtį seminaro 
dalyviams apibendrino Nepriklausomų 
medienos matuotojų asociacijos prezi-
dentas Edmundas Petrauskas. 

Seminaro dalyvių dėmesio susilau-
kė brandžių medynų tūrio patikslinimo 
klausimas. Dabar brandžių medynų tū-
ris nustatomas periodinės sklypinės miš-
kų inventorizacijos (SMI) metu kampi-
nio matavimo barelių pagalba, o, kilus 
abejonėms, atliekama prieškirtiminė 
numatytų kirsti medynų inventorizacija, 
vykdoma pačių miškų urėdijų. Valstybi-
nei miškotvarkos tarnybai, vykdančiai 
valstybinę miškų apskaitą bei atsakin-
gai už miškų inventorizacijos duomenų 
kokybę, didelį susirūpinimą kelia neo-
bjektyviai nustatomas kirstinų brandžių 
medynų tūris. Kaip rodo nuolatiniai 
Nacionalinės miškų inventorizacijos, 
vykdomos atrankos metodais, rezulta-
tai, brandžių medynų tūris, įvertintas 
sklypinės miškų inventorizacijos metu, 
siekia tik apie 85 proc. realaus medyno 
tūrio. Tokie netikslumai miškų apskaitos 
specialistų netenkina, dėl to intensyviai 
ieškoma objektyvių brandžių medynų 
tūrio nustatymo metodų. 

Šiuo metu vykdoma brandžių me-
dynų sklypų inventorizacija kampinio 
matavimo prietaiso pagalba turi kelis 
esminius trūkumus. Vienas iš jų – in-
ventorizacijos metu nefiksuojama skly-

po riba. Jos fiksavimas natūroje rei-
kalauja didelių papildomų sąnaudų. 
Sklypo pakraščio zona, kuri sudaro apie 
trečdalį viso sklypo ploto, praktiškai 
lieka neinventorizuota. Antra, bareliai 
išdėstomi nesilaikant griežto sisteminio 
barelių išdėstymo reikalavimo. Trečia, 
nekontroliuojami ribiniai medžiai. Vi-
sos šios priemonės reikalauja didelių 
papildomų sąnaudų, o nevykdant šių 
sąlygų susidaro akivaizdžios prielaidos 
nustatomo medynų tūrio poslinkiams. 
Dėl šių priežasčių medynų tūrio nu-
statymo skirtumai įvairiais skaičiavi-
mais gali siekti 15-20 ir daugiau proc. 
Atrankinio metodo principų nesilaiky-
mas ir išdėstant apskaitos barelius skly-
pe, vykdant ribinių medžių kontrolę, 
ir atliekant bendrą matavimų kontrolę 
bei statistinį duomenų sutvarkymą, yra 
daugelio nesėkmių priežastis. Be to, la-
bai svarbu pabrėžti, jog bet kuris atran-
kiniais statistiniais metodais atliekamas 
matavimas turi tam tikrą paklaidą, ir 
pasireikšti tiek teigiamoms, tiek neigia-
moms paklaidoms – tikimybė vienoda. 
Teigiamos brandžių medynų tūrio nu-
statymo paklaidos (tūrio padidinimas 
medyne) užsakovo paprastai netoleruo-
jamos, o tūrio sumažinimas priimamas 
kaip normalus reiškinys. Tai sudaro 
prielaidas neobjektyviems medynų tū-
rio inventorizacijos rezultatams. 
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dynų inventorizavimo alternatyva galė-
tų būti atrankiniais metodais vykdoma 
brandžių medynų visumos inventoriza-
cija. Jos metodika buvo patikslinta pa-
gal nepriklausomų medienos matuotojų 
patirtį, įgytą inventorizuojant Jonavos ir 
Kazlų Rūdos miškų urėdijų brandžius 
medynus atrankos metodu. Ši patikslinta 
metodika patvirtinta Valstybinės miško-
tvarkos tarnybos direktoriaus 2009 m. 
vasario 2 d. įsakymu Nr. 14-09-G naujai 
išdėstytoje Miškotvarkos darbų vykdymo 
instrukcijos redakcijoje (Žin., 2009-02-
21, Nr. 20-818). Pagrindiniai inventori-
zacijos principai įtvirtinti vykdomoje na-
cionalinėje miškų inventorizacijoje, tad 
praktiškai patikrinti. Ši, objektyviais at-
rankiniais metodais vykdoma inventori-
zacija, leidžia vidutinį urėdijos brandžių 
medynų tūrį nustatyti ±2 proc. tikslumu 
(kai patikimumas 0,683). Vienintelis 
atrankinės miškų inventorizacijos trū-
kumas – nėra nustatomas individualaus 
medyno tūris ar kitos atskirai paimto 
medyno charakteristikos. Šie rodikliai 
galėtų būti ir toliau nustatomi sklypinės 
miškų inventorizacijos metu supapras-
tintu akiniu metodu. Tačiau vienintelį 
atrankinės miškų inventorizacijos trū-
kumą „kompensuoja“ aukštas ir žinomas 
rezultatų tikslumas tiek bendrai urėdijos 
medynų visumai, tiek atskiroms svarbes-
nių medynų grupėms, taip pat nustatoma 
inventorizuotų medynų padaringumas, 
sortimentinė struktūra (medienos stam-
bumas bei kokybė). 

Atrankinių brandžių medynų inven-
torizacijų Jonavos, Kazlų Rūdos, Kupiš-
kio miškų urėdijose duomenys patvirtino 
išsakytus nuogąstavimus dėl sumažinto 
brandžių medynų tūrio nustatymo skly-
pinės miškų inventorizacijos metu. Šių 
urėdijų brandžių medynų inventorizaci-
jų atrankos metodais metu nustatytas 10-
12 proc. didesnis brandžių medynų tūris 
palyginti su SMI rezultatais. Šiais metais 
atrankinės brandžių medynų inventori-
zacijos bus atliktos 2008 m. Valstybinio 
miškotvarkos instituto sklypiniu metodu 
inventorizuotose Anykščių, Rokiškio, 
Ukmergės ir Zarasų miškų urėdijose. Šie 
darbai padės sukurti patikimą brandžių 
medynų inventorizacijos atrankos meto-
dais sistemą, kuri ateityje įgalins gauti ne 
tik patikimesnius žinomo tikslumo duo-
menis, bet ir sutaupys lėšų. 

Seminaro metu kilusias abejones dėl 
atrėžtų biržių kontrolės reikalingumo 
išsklaidė Nepriklausomų medienos ma-
tuotojų asociacijos specialistai. Kaip pa-

rodė ketverių metų biržių tikrinimo re-
zultatai, tokia kontrolė, neturint objekty-
vios informacijos apie urėdijos brandžių 
medynų tūrius, yra būtina. Pirmųjų pati-
krinimų metu buvo nustatyta, jog urėdi-
jos, rėždamos biržes, medynų tūrius su-
mažino 10-12 proc. Vėliau šie skirtumai 
sumažėjo iki 3-4 proc. Ketvirtais patikri-
nimų metais biržių rėžėjai urėdijose vėl 
atsipalaidavo – atrėžtose biržėse kirstinas 
medynų tūris buvo sumažintas 10 proc. 
ir daugiau. 

Valstybinės miškotvarkos tarnybos di-
rektorius Andrius Kuliešis, apibendrinda-
mas seminarui pateiktą medžiagą, dalyvių 
pasisakymus bei pasiūlymus, išryškino 
tolimesnės brandžių medynų inventori-
zacijos modelį. Kadangi akinės taksacijos 
taikymas jaunuolynuose – pribręstan-
čiuose medynuose šiuo metu užtikrina 
didesnį tikslumą nei kampinės apskaitos 
taikymas brandžiuose medynuose, tad 
ir brandžius medynus sklypinės miškų 
inventorizacijos metu pakaktų invento-
rizuoti akiniu būdu. Šios inventorizaci-
jos vykdytojams žinant, jog jų rezultatai 
bus kontroliuojami atrankiniais matavi-
mais, tektų pasitempti ir vertinti bran-
džių medynų, kaip ir kitų medynų, tūrius 
objektyviai be žymesnių poslinkių. Tokių 
duomenų pakaktų biržėms planuoti, už-

tikrinti nustatytos kirtimo normos pagal 
iškertamą plotą laikymąsi. O sutaupytų 
lėšų, atsisakant kampinės apskaitos bare-
lių atskirame sklype matavimo, pilnai pa-
kaktų atrankinei brandžių medynų visu-
mos inventorizacijai. Pagal šiuos duome-
nis būtų galima labai patikimai įvertinti 
pagrindiniais kirtimais kertamą urėdijos 
metinį tūrį, jo sortimentinę struktūrą. 
Urėdijos specialistai galėtų apsiriboti tik 
biržių išskyrimu – atribojimu natūro-
je. Apie medienos panaudojimo racio-
nalumą kertamose biržėse galima būtų 
spręsti pagal integruotą rodiklį – gautos 
prekinės medienos biržėje išeigą, t.y. san-
tykį gautos prekinės medienos tūrio su 
vidutiniu nagrinėjamos medžių rūšies 
brandžių medynų stiebų tūriu, įvertinus 
medienos nuostolius dėl valksmų įren-
gimo, biologinės įvairovės medžių pali-
kimo biržėse ir pan. Biržių matavimas, 
taip pat jų kontrolė galėtų būti taikoma 
tik išimtinais atvejais, iškilus didesniems 
nukrypimams nuo nustatytos normaty-
vinės prekinės medienos išeigos. 

Dr. alBeRtas kasPeRaVičius 
Valstybinės miškotvarkos tarnybos

direktoriaus pavaduotojas

šilutės miškų urėdijos miškuose
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Pavasario darbams ir vasaros poilsiui

NESKUBėK IR BŪSI PIRMAS
„Tarp Ūbiškės ir Luokės tęsiasi kaip pla-
tus kaspinas aukšta, slaptinga Bivainės 
giria. <...> Šita giria iš senovės niekam 
neprieinama ir niekam į galvą neatėjo 
ištardyti jos paslaptingųjų tankumy-
nų,“ – rašė dvi seserys žemaitės Lazdy-
nų Pelėdos pseudonimu. Ir nors tokių 
neįžengiamų girių Mažeikių miškų urė-
dijoje nebėra, Žemaitija didžiuojasi savo 
miškais, kurie, kaip žinia, yra žemai, dėl 
to daugiausia šlapi, vyrauja eglynai ir la-
puotynai. 

Mažeikių miškų urėdijos Žerkščių 
medelynas – ne išimtis. Žemė čia sun-
ki. Artėjant ir prasidedant pavasario 
darbams, su Mažeikių miškų urėdu 
Albinu Paulavičiumi ir jo pavaduotoja 
Eligija Panoviene trumpai apsilankėme 
medelyne, šiųmečiam miškasodžiui 
išauginusiame 1,8 mln. sodmenų, iš 
kurių 40 proc. – lapuočiai. Mažeikių 
miškų urėdija šiemet atkurs 272 ha 
miško, iš to skaičiaus 152 ha – želdi-
niais, 120 ha – žėliniais, įveis 36 ha 
naujų miškų. 

„Pagrindiniame medelyne augina-
me sodmenis miškui ir dekoratyvinius 
medelius. Daigynų, atsižvelgdami į dir-
vožemio sandarą, čia sėjame mažai,“ – 
sako medelyno viršininkas Kazimieras 
Unika. „Nuolat dirbame trise, o pava-
sariais dar apie 30 sezoninių darbinin-
kų pasitelkiame“. Bendras medelyno 
plotas – 30 ha. Požeminė laistymo sis-
tema įrengta visame plote. Suformuoti 
keliai, priešvėjinės juostos iš gudobelių, 
sedulų, raugerškių. Medelynas paten-
kina Mažeikių miškų urėdijos ir vietos 
gyventojų sodmenų reikmes. 

Treji metai, kai medelyne nepasitai-
ko vagysčių: įrengus laistymo sistemą, 
jai aptarnauti, o kartu ir sodmenims 
saugoti samdomas sezoninis sargas. 

„Šiltojo sezono metu maždaug kas 
10 dienų profilaktiškai purškiame pu-
šis nuo spygliakričio, ąžuolus, klevus – 
nuo miltligės. Pagrindiniame plote tam 
naudojame traktorinį purkštuvą, ma-
žesniuose ploteliuose – nugarinius,“ – 
pasakoja medelyno viršininkas. „O kur 

išsiauginate sėjinukų? – pasidomiu. 
Urėdo pavaduotoja Eligija Panovienė 
pasiūlo pavažiuoti į vieną medelyno 
plotą, esantį Kairiškių girininkijoje. 
Pakeliui pasakoja: „Dar turime išlaikę 
miške du istorinius apvalius daigynus. 
Daigų juose laistyti nereikia, nes rato 
centre ir pakraščiuose augančių dide-
lių medžių slenkantys šešėliai apsaugo 
sodmenis, kad neišdegtų. Žmonėms 
juose taip pat lengviau dirbti, nuo įky-
rių pavasarinių saulės spindulių sle-
piantis šešėlyje. Šiuos plotelius išlaikė-
me kaip istorinį palikimą, nors ir prak-
tinės naudos neigti negalima“. Žemė 
daigynuose tręšiama. Kas kiek laiko tai 
vienas, tai kitas plotas paliekamas pū-
dymuoti. Urėdo pavaduotoja juokauja: 
„Mes, žemaičiai, neskubame, todėl ir 
nepanaikinome apvaliųjų daigynų“. Ir 
rimtai priduria: „Su nedidelėm sąnau-
dom juose išsiauginame gerų daigų“. 

Apvaliajame daigyne iš tiesų snie-
go tuo metu (pačioje kovo pabaigoje) 
buvo dar pakankamai, o jam ištirpus 
žemė ilgam atsigers ir, iš kraštų bei 
centro saugoma miško, ne taip greit 
saulės bus išdžiovinta. Kitas daigynas 
yra Mažeikių girininkijoje. Lengva 
priesmėlio žemė čia ypač tinkama sė-
jinukams. 

Miškų urėdas Albinas Paulavičius 
pasakoja, kad iki prasidedant krizei, 
mažeikiškiai ruošėsi vietoj esamos le-
dainės sodmenims laikyti ateityje įsi-
rengti šaldytuvą. Bet pasaulio ekono-
mikos krizė pakoregavo ir miškininkų 
planus. Kai kuriuos iš jų teko padėti gi-
liau į stalčių ilgesniam saugojimui, tarp 
jų – ir medelyno šaldytuvo įrengimą.

Grįždami atgal, pasigrožime me-
delyno prižiūrimu urėdijos pasididžia-
vimu – 47 ha sėkline eglės plantacija, 
įveista 1970–1979 m. ir 7 ha pušies 
plantacija, įveista 1999 m. bei Kairiškių 
girininkijos 39 kv. – pušies geografi-
niais želdiniais, įveistais sodmenimis iš 
43 geografinių buvusios TSRS vietovių. 
Mokslininkai juose vykdo stebėjimus, 
nurodo girininkijai, kaip toliau for-
muoti nevietinės kilmės pušyną. 

GIRININKo NERIMo MINTyS
Atsisveikinant prie girininkijos konto-
ros Kairiškių girininkas Adolfas Gricius 
prakalbo apie tai, kas jau kuris laikas 
vietos gyventojams, o ir jam pačiam ne-
duoda ramybės: miško kirtimų draudi-
mus dėl paukščių apsaugos. Miškininkų 
kasmetinėje darbotvarkėje numatytos 
paukščių gausinimo priemonės: inkilų 
kėlimas ir valymas, uoksinių medžių 

Venta nuo Jurakalnio
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sename parke organizuojami tarptau-
tiniai klojimo teatro festivaliai. Mažei-
kių miškų urėdija prisidėjo restauruo-
jant Paragių sodybą, įrengiant vasaros 
estradą. Kitą estradą miškininkai įren-
gė 2007 m. prie Papilės girininkijos 
612 kvartale augančio gamtos pamin-
klo šešiolikakamienės liepos.

Pernai rekreaciniams ir aplinko-
sauginiams objektams įrengti ir pri-
žiūrėti Mažeikių miškų urėdija skyrė 
63,7 tūkst. Lt. Gamtos mylėtojams, 
turistams miškų urėdija yra įrengu-
si 20 poilsiaviečių, 33 – trumpalaikio 
apsistojimo vietas. Generalinės miškų 
urėdijos 2008 m. organizuoto rekrea-
cinės infrastruktūros valstybiniuose 
miškuose įvertinimo konkurse viduti-
nio rekreacijos intensyvumo (III-ojo) 
lygmens miškų urėdijų grupėje Ma-
žeikių miškų urėdijai pripažinta III-oji 
vieta. Vertinant atsižvelgiama ne tik 
į rekreacinių objektų visumą, bet ir į 
tai, kaip urėdija sugeba apie juos in-
formuoti visuomenę. Miškininkai, lin-
kėdami visiems gero poilsio, puoselėja 
viltį, kad visuomenės reikmėms pasta-
tyti įrenginiai nebus suniokoti. 

JūRatė RečiūNieNė   

atrinkimas ir apsauga, naujų lizdų re-
gistravimas, neskaitant to, kad esamos 
miškų kirtimo taisyklės griežtai riboja 
kirtimus II-os ir III-os grupės miškuo-
se bei apie retųjų paukščių lizdus. Kai-
mo žmogus negali nė įsivaizduoti, kad 
pusei metų ar net ir keliems mėnesiams 
visuose miškuose būtų sustabdyti kirti-
mai. Iš ko tada miške dirbantiems rei-
kėtų gyventi? Girininko nuomonė šiuo 
klausimu griežta: miesto ponai neturėtų 
juokinti ir piktinti žmonių tokiais nesu-
vokiamais ir nepasvertais pareiškimais. 
„Nebent galima įtarti, jog tai dar vienas 
mėginimas destabilizuoti miškų žinybos 
veiklą,“ – mąsto girininkas. 

TURININGo LAISVALAIKIo 
REIKMėMS
Istorinis, gamtinis, kultūrinis pavel-
das miškuose ir miesteliuose (kad ir 
nukentėjęs nuo okupacijų ir kitokių 
permainų), tebeliudija šio krašto 
žemaitišką gyvenseną, prie kurios 
puoselėjimo aktyviai prisideda ir 
Mažeikių urėdijos miškininkai. Ben-
dradarbiaujant su Ventos regioni-
nio parko direkcija įgyvendinamos 
gamtotvarkos priemonės, numatytos 
miškotvarkos projekte. Parko direk-

torius Apolinaras Nicius pasakojo 
apie bendrus projektus, kurių tiks-
las – krašto žmonių turiningesnis 
laisvalaikis bei gamtosauginis švie-
timas. Ventos regioniniame parke, 
Ventos kraštovaizdžio draustinyje, 
parko, miškų urėdijos bei savivaldy-
bės pastangomis ir lėšomis įrengtas 
Jurakalnio istorinis – geografinis pa-
žintinis takas, pastatytas apžvalgos 
bokštas. Nuo jo atsiveria nepakarto-
jamas vaizdas į Ventos vingius, senąjį 
Papilės malūną, kuris kadaise ne tik 
malė grūdus, bet ir tiekė elektrą. 

Miškų urėdo pavaduotoja 
Eligija Panovienė

Medelyno viršininkas Kazimieras Unika ir Kairiškių giri-
ninkijos girininkas Adolfas Gricius

Buvusi špitolė – Simono daukanto memoria-
linis muziejus

Papilės 16-kamienė (dabar – 13-kamienė) liepa XIX a. 
įveistame miestelio parke
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Už Šv. Juozapo bažnyčios 
ir muziejiniu tapusio špito-
lės namelio (paskutiniuosius 
gyvenimo metus 1861–1864 
jame praleido istorikas, rašy-
tojas ir visuomenės veikėjas 
Simonas Daukantas, kuris ir 
palaidotas Papilės kapinėse) 
Ventos pakrantėje, Lakštin-
galų slėnyje muziejaus di-
rektorės Danutės Veisienės 
iniciatyva organizuojami po-
ezijos ir muzikos, lakštingalų 
vakarai. Įgyvendinant savi-
valdybės ir Mažeikių miški-
ninkų projektą čia įrengtas 
nedidelis amfiteatras (kaip 
ir dera – po atviru dangumi) 
su mediniu nusileidimo taku, 
estrada, suolais, elektros 
šviestuvais. Urėdija prisidėjo 
restauruojant ir S. Daukanto 
muziejų.

Paragių kaime, rašytojų 
Sofijos Pšibiliauskienės ir Ma-
rijos Lastauskienės (Lazdynų 
Pelėdos) tėviškėje dabar vei-
kia memorialinis muziejus, 
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Lietuvos miškuose nemažai auga ne-
valgomų ir stipriai nuodingų grybų. Bū-
tina juos gerai pažinti. Šiuo metu auga 
didysis bobausis (Gyromitra giga), val-
gomasis bobausis (Gyromitra esculenta). 
Šie šimtakamariai, gniaužtiniai rudomis 
kepurėmis grybai ima augti retesniuose 
pušynuose, prie kvartalinių, takelių, se-
nose degimvietėse, dar nesusivėrusiose 
pušų želdiniuose. 

Lietingu metu šiuose grybuose nuo-
dingų medžiagų koncentracija gana ne-
maža. Būtina, prieš vartojimą ne mažiau 
kaip du kartus po 10-15 minučių pavirti, 
o vandenį, kuriame virė, išpilti. Džio-
vinant giromitrinas suyra ir išgaruoja, 
(džiovinti patartina tik atviroje patalpoje, 
pastogėje), tad po 2 mėnesių džiovintus 
bobausius galima vartoti maistui.

Dr. aNtaNas laNkelis
Druskininkų miškų urėdijos 

mokymo ir informacijos centro 
„Girios aidas“ vedėjas

NEEILINIAI LANKyToJAI
Bendraujant su „Girios aido“ lankytojais 
tenka ne tik aiškinti ir aptarti jiems rū-
pimas problemas, bet ir išgirsti įvairių 
atsiliepimų, siūlymų. Vienas įdomus su-
sitikimas sudarė galimybę paruošti naują 
unikalią ekspoziciją.

Praėjusį vidurvasarį atidžiai „Girios 
aido“ ekspozicijas apžiūrinėjo ir tarpusa-
vyje diskutavo garbaus amžiaus lankytojai. 
Išskirtinį dėmesį skyrė tuo metu pristato-
miems originaliems meniniams medžio 
darbams, naujai re konstruotai diaramai 
„Raigardas“, kurią profesionaliai atliko 
dailininkas V. Liupševičius. Diaramoje 
kraštovaizdžio fone eksponuojami tipiški 
šio krašto faunos pavyzdžiai: šakotaragis 
taurusis elnias, baltažandis barsukas, eu-
ropinė audinė, šalia – sidabrinė audinė. 
Prie uokso – liepsnotoji pelėda, kiek ato-
kiau – galingais sparnais sklendžiantis jū-
rinis erelis. Miško paklotėje, žalių samanų 
kilimuose šių miškų grybų pavyzdžių mu-
liažai ir „Girios aide“ stovyklavusių JMB 
narių surastos raudonkepurės ūmėdės, 
kuriomis padabino „elnio ganyklą“. 

Tai ir užbūrė smalsius mūsų muzie-
jaus lankytojus. Pokalbis ne tik kad užsi-
mezgė, bet ir peraugo į atvirą bendravi-
mą. Kilo vis daugiau klausimų. Susipaži-
nome. Tai buvo Onutė Valentaitė – Kapo-
činė, atvykusi iš saulėtosios Australijos. 
Užsuko į „Girios aidą“ su artimaisiais, 
gyvenančiais Kaune ir Vilniuje. Onutė 
atidžiai žiūrėjo ir vertino muziejaus vi-
duje, kieme, naujame dekoratyvinių au-
galų parke bei poilsio aikštelėse įvairius 
iš medžio meniškai atliktus darbus. 

NEEILINė doVANA
Toliau bendraujant, ji išsakė savo rūpes-
tį: ar „Girios aide“ galėtume eksponuoti 
gausią, iš daugelio pasaulio šalių sukauptą 
meniškai atliktų grybų kolekciją? 

Šis pasiūlymas – tai ir mūsų darbo 
įvertinimas ir pasitikėjimas. Savo namuo-
se Sidnėjuje sukauptą grybų kolekciją 
Onutė Valentaitė – Kapočinė yra ekspo-
navusi daugelyje Australijos miestų. Gry-
bus kolekcionuoti ji pradėjo nuo 1984 m. 
Per ketvirtį amžiaus surinko kelių šimtų 
grybų rinkinius iš keramikos, gintaro, 
stiklo, akmens, medžio, porceliano, odos, 
popieriaus, plastiko, net šiaudų. 

„Girios aide“ – 
grybai iš Sidnėjaus

Aptarus šią idėją bei galimybes ko-
lekciją pergabenti, Onutė pati ėmėsi visų 
persiuntimo rūpesčių ir išlaidų. Ir praė-
jusių metų pabaigoje sulaukėme pirmo-
sios šios kolekcijos siuntos. Taip sutapo, 
kad mūsų valstybės atkūrimo dienai – 
Vasario 16-ajai – sulaukėme dar penkių 
didelių siuntų. 

Nauja ekspozicija, užimsianti visą 
ketvirtą mokymo ir informacijos centro 
„Girios aidas“ aukštą „O. Kapočinės gry-
bų kolekcija“ bus skirta gamtosauginiam 
švietimui.

NEEILINė VISUoMENININKė 
oNUTė
Naujosios kolekcijos dovanotoja – aktyvi 
saviveiklininkė, dainuoja Sidnėjaus lietu-
vių chore „Daina“, organizuoja ir dalyvau-
ja Australijos lietuvių dainų ir šokių šven-
tes, su choru dalyvavo Pirmojoje Pasaulio 
Lietuvių dainų ir šokių šventėje Vilniuje. 
O. Kapočinė priklauso Sidnėjaus lietuvių 
Moterų socialinės globos draugijai, yra at-
sakinga už ligonių lankymo ir globos rei-
kalus, be to, yra lietuvių „Sodybos“ sene-
lių namų patikėtinė. Daug metų dalyvavo 
Sidnėjaus Lietuvių klubo veikloje, 6-erius 
metus buvo jo direktorė. Už ilgametį dar-
bą australų ir lietuvių bendruomenėse 
Australijos valdžios paskirta Taikos vyk-
dytoja, apdovanota OAM medaliu (OR-
DER OF AUSTARLIA MEDAL).

1936 m. Lietuvoje, Šiaulių apskrityje 
gimusios Onutės gyvenimo kelias buvo 
tolimas ir tiesiogine prasme. 1944 m. šei-
ma pasitraukė į Vokietiją, vėliau – Aus-
traliją. Čia mergaitė mokėsi gimnazijoje, 
baigė medicinos seserų mokslus, dirbo 
ligoninėje. Ištekėjusi už Algio Kapočiaus 
kartu užaugino tris sūnus. 

Onutė Kapočinė mėgsta lankytis 
gamtoje, prisimena, kai, dar būdama 
mergaitė su tėvais važiuodavo grybauti. 

APIE GRyBUS IR GRyBAVIMą
Australijoje valdiškas miškas nuo gyvena-
mosios vietos yra net už 160 km. Tačiau va-
sario – kovo mėn. (Australijoje – tai vasaros 
pabaiga, rudens pradžia) atsikėlę 5 val. ryto 
važiuodavo grybauti. Tada ir teko susipa-
žinti su Australijos grybais: rudmėsėmis, 
kazlėkais. Dar auga musmirės – raudonos 
taškuotos. Tik toks grybų asortimentas. 
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kultūros baruose
Antaną Lankelį pažįsta visi, kas tik buvo 
Druskininkuose „Girios aide“: jis – šio 
unikalaus centro vedėjas, metodininkas, 
tyrėjas, administratorius ir dar daug kas, 
žodžiu – entuziastas. Daug pasakoti apie 
šį gerai pažįstamą žmogų gal ir nėra pras-
mės, tiesiog esant neeilinei progai (balan-
dį jam sukako 60) paprašėme atsakyti į 
kelis klausimus.

 
druskininkų miškų urėdijos informa-
ciniame centre „Girios aidas“ dirbate 
jau 15 metų: pradžioje – direktoriaus 
pavaduotoju, dabar pats šiam centrui 
vadovaujate. Akivaizdu, kad tai – Jūsų 
pašaukimas.
Tiesa: šis darbas sudaro galimybes, kartu 
ir įpareigoja, plėtoti miškininkystės kul-
tūros darbų barą. Lietuvos miškininkystė 
turi prasmingą istoriją. Nevalia pamiršti 
pirmųjų mūsų miškininkų, kurių dėka 
šiandien turime tvirtą pagrindą naujiems 
darbams. Artimiausias toks darbas, ma-
nau, Pietų Lietuvos miškų pirmojo miš-
kotvarkos darbo „Girių revizija“ deramas 
paminėjimas. Suprantama, laikas ir naujo 
darbo apie Dainavos girią imtis.

Tad šioje srityje svarbus ir Jūsų polin-
kis į mokslinį tiriamąjį darbą?
Dar studijų metu didžiausią įspūdį darė 
akademikas T. Ivanauskas ir tuomet ei-
nantis profesoriaus pareigas V. Antanaitis. 
Nepaprastai nuoširdžios, kvalifikuotos 
buvo prof. E. Riepšo teorinės ir praktinės 
konsultacijos. V. Antanaitis ir nukreipė 
dirbti moksline linkme pas Mokslų akade-
mijos narį korespondentą prof. G. Pauliu-
kevičių. Mano profesinė veikla įgavo visiš-
kai kitą kryptį. Gamybinį darbą tuometi-
niame Varėnos miškų ūkio gamybiniame 
susivienijime direktoriaus V. Važnevičiaus 
iniciatyva keičiau į gamtosauginį. 

Vertingos buvo studijos aspirantūroje 
Minske, Miško technikos institute. Prof. 
L. Smaliakinas išmokė miškininkystę su-
vokti kompleksiškai. 

Visų šių asmenybių įtaka, studijos, 
stažuotės mokslinėse įstaigose atvėrė ga-
limybę gebėti metodiškai pažinti ir ver-
tinti gamtinę aplinką. Tai ypač pravertė 
ruošiant specialų miškotvarkos projektą 
(kartu su A. Bruku) Čepkelių rezerva-
te, renkant pirminę medžiagą būsimam 

Dzūkijos nacionaliniam parkui, ją anali-
zuoti bendradarbiaujant su miškotvarkos 
institutu ir Vilniaus universitetu. Gero-
kai vėliau teko dalyvauti naujų saugomų 
gamtinių objektų – kertinių miško buvei-
nių – formavime.

Studijos buvo svarbus tarpsnis Jūsų 
tolesnei veiklai?
Itin svarbus. Ir asmeniniame gyvenime – 
taip pat. Su bendrakursiais artimiausiai 
susidraugauta ne tiek auditorijose, kiek 
už jų ribų. Jau buvau trečiame kurse, kai 
LŽŪA galėjome kurti „Žygeivių“ klubą. Jo 
kryptis, ideologija buvo aktyviai remiama 
tuometinio VVU analogiško klubo ak-
tyvistų. Apie kai kuriuos bendrus žygius 
prie piliakalnių, į lietuviškus kaimus Kali-
ningrado srityje, Baltarusijoje spec. tarny-
bos informuodavo dekaną. 

Padėka jam, kad nė vienas mūsų klubo 
narys nebuvo išbrauktas iš studentų sąrašų.

Ar buvo šeimoje miškininkų? Kas Jus 
paskatino rinktis šią profesiją?
Šeimoje ir giminėje miškininkų nebuvo. 
Dabar jau yra. Nuo vaikystės mane žavė-
jo uniformuoti vyrai. Didelį įspūdį pali-
ko mamos brolis, tarnavęs Nepriklauso-
mos Lietuvos kariuomenėje, prezidento 
A. Smetonos asmens sargybos kuopoje. 
Įtakos turėjo tėvų šeimos geras bičiulis, 
dar prieškario miškininkas K. Bubnys. 

Pokaryje nesibaigiančių revizijų metu 
inspektorių sunervino K. Bubnio doku-
mentų aplanko viršelis, papuoštas trimis 
ąžuolų gilėmis, nuspalvintomis trispalvės 
spalvomis. Skaudžiai už tai buvo nubaus-
tas taurios sielos miškininkas.

Kaip tvarkote asmeninį gyvenimą, 
kada ilsitės; juk savaitgaliais turite 
dirbti?
Gal keista, gal normalu, kad savaitgalis, 
kai daugeliui yra poilsio dienos, man, jau 
daug metų – intensyvus darbas. Tokia 
darbo specifika. Poilsiauti, kai aplinkiniai 
dirba, kažin... Kelionių romantiką jau se-
niai pakeitė ramus užsiėmimas sodyboje, 
įdomu kolekcionuoti dekoratyvinius au-
galus. Su foto aparatu spragsiu nuo studijų 
laikų. Visuomeninės pareigos užima dalį 
laisvalaikio. Epizodinės paskaitos Kauno 
kolegijoje – irgi laisvalaikiu. 

Vienas, be kolegų ir artimųjų ne ką ge-
bėčiau nuveikti. Žmona Onutė – medikė, ji 
pastūmėjo geriau suvokti žmogaus gyvastį 
(anestezijos būklę) aplinkoje. Užauginome 
tris atžalas, jau sulaukėme poros anūkų. 

Būna gyvenime tokių kritinių momen-
tų, kai suvoki, jog gražus ir nepakartojamas 
tas Gyvenimas. Tai imkim ir paklauskim 
šiuo vertybių perkainojimo metu: kokia 
nauda iš mūsų miškininkystės kultūros, iš 
„Girios aido“, iš girių žalumos?

JūRatė RečiūNieNė 
druskininkų kurortiniame miške prie įdomios 
paprastosios pušies
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Užnykio miškuose –
50 metų

Lankantis svetur, kur miškininkystė turi 
gilias istorines – tautines tradicijas, daž-
nai akcentuojama girininkijos istorija ir 
girininkų dinastija. Tokias tradicijas pa-
stebėjome Vokietijoje, Švedijoje bei Suo-
mijoje. Prisimenu, Švedijos Jenčiopingo 
krašto miškuose jaunas girininkas mus 
supažindino su senelio, o vėliau – tėvo 
puoselėtais medynais, rodė savo išugdy-
tus jaunuolynus. Tai turi didelės morali-
nės prasmės – palikti miškus geresnius, 
negu radome.

Gražių pavyzdžių turime ir Lietu-
voje. Štai Šakių urėdijos Užnykio – Kū-
drų miškuose Vytautas Liutkevičius 
dirbo 50 metų, iš jų 40 – girininku. 
Pernai lapkritį jis atšventė 80-ies metų 
jubiliejų.

Nuvykus aplankyti, Vytautas nesi-
gyrė užgyventu, o pirmiausia pakvietė 
į mišką. Čia rodė daugiau kaip prieš 
40–50 metų per 100 ha įveistų našių 
gražių ąžuolo jaunuolynų, iš jų 40 ha – 
pavyzdys, kaip galima atkurti ąžuoly-
nus sėjimu ar keičiant baltalksnynus 
ąžuolynais. Kalbant apie sėjimus, gilės 
1 m2 dydžio paruoštose aikštelėse po 
dvidešimt penkias buvo įterpiamos į 
žemę. Hektare daryta po 1000-1200 
aikštelių. Vytautas pastebi, kad nepri-
žiūrint ir nešalinant stelbimo, ąžuoly-
nų neišauginsi. 

Girininkijoje yra pavykusių minkš-
tųjų lapuočių (baltalksnynų) rekons-
trukcijų, keičiant juos ąžuolu. Tam ko-
ridoriais buvo kertami baltalksniai ir 
kas 2 m sodinami paaugę ąžuoliukai: 
hektare – apie 1500. Įveisus mišrius 
ąžuolo – eglės želdinius, dėl stelbimo 
dalį eglaičių teko iškirsti. 1970 m. 27 
kv. paprastąjį ir raudonąjį ąžuolą miš-
rino su liepomis, maumedžiais ir eglė-
mis. Vėliau ugdymo kirtimais sufor-
mavo neįprastą našų mišrų medyną. 
O iš viso Vytautas įveisė apie 1000 ha 
miško želdinių; jam teko želdinti apie 
700 ha eroduojamų žemių, perduotų 
girininkijai.

Vytauto palikimas – ne vien gražūs 
miško želdiniai. Prie senosios girinin-
kijos sodybos jis 1970-1975 m. įveisė 

4 ha miško parką, pa-
naudodamas vietines ir 
introdukuotas medžių 
ir krūmų rūšis. 1965 
m. Patašių kaime pa-
statė naują girininkijos 
administracinį namą su 
ūkiniais pastatais. 

Pokario miškininkų darbo sąlygos 
buvo blogesnės negu prastos. Vytau-
tas pradėjo dirbti 1950 m. Jurbarko 
miškų ūkio Plokščių girininkijoje, 
kuri buvo įsikūrusi ištremto žmo-
gaus bulvių saugykloje. Raštinėje, 
pilnoje dūmų, susirinkdavo 12 eigu-
lių, kurie prižiūrėjo 10 000 ha giri-
ninkijos miškų. Miškai buvo šlapi, be 
kelių. Gretimai Kidulių girininkijai, 
kurioje 1951 m. jis pradėjo dirbti gi-
rininku, priklausė 15 000 ha miškų. 
Juos prižiūrėjo 18 eigulių. Darbinin-
kai – buvę ūkininkai, kurie „išsisuko“ 
iš kolūkių ir liko neištremti į Sibirą. 
Be miško kirtimo ir sodinimo, laukė 
ir kiti darbai. Rankomis buvo iškasta 
22 km griovių ir nusausinta per 600 
ha miškų. Per 50 metų išgražėjo Už-
nykio miškai, nutiesta 16 km kelių, 
įveista 8 ha parkinio tipo želdinių, 
išugdyta per 1,5 tūkst. ha jaunuolynų 

pastatytos 3 eiguvų sodybos, įrengta 
20 ha kultūrinių pievų. Girininkija 
kasmet pagamindavo po 6-10 tūkst. 
ktm medienos. Užnykio girininkijoje 
Vytautas dirbo girininku iki 1991 m., 
o girininko pavaduotoju – iki 2000-
ųjų. Dabar Vytautas Liutkevičius pa-
deda privatiems miško savininkams. 

Vytautas Liutkevičius – molėtiškio 
ūkininko iš Suvalkynės kaimo antras 
iš penkių vaikų. Vidurinieji šeimos 
vaikai, kaip teigia psichologai, moka 
bendrauti ir šeimoje, ir kolektyve, daž-
niausiai būna geranoriški. Toks ir yra 
šis ilgametis Užnykio miškų puoselėto-
jas. O jei dar paminėsiu, kad jis ramaus 
būdo, visada geranoriškas, tai tik kaip 
buvęs kurso seniūnas būsiu apytikriai 
nupiešęs kurso draugo portretą.

Julius DaNuseVičius



mūsŲ GiRios / 2009 / 04 29

ur
ėd

ijo
se

Prekyba: mob. tel. 8 685 21688, 8 685 82778, faks. 8 5 2432241 
Paslaugos: mob. tel.: 8 656 36295, 8 655 92501, faks. 8 5 2432241
El. paštas: info@graderlitas.lt
www.graderlitas.ltPadėsime užaugint i  Jūsų mišką!

INdIVIdUALIoS TG APSAUGoS
Tai labai patvari, lengvai fiksuojama prie augalo, užmaunama apsauga. 
Naudojama miškininkystėje, vynuogininkystėje ir dekoratyvinių augalų auginimui. 
Ventiliuojama, augimą skatinanti, apsauganti nuo žvėrių graužimo bei trynimosi 
ragais pažeidimų. 
Apsaugų konstrukcija neleidžia augti šakoms į šalis. Akies vidiniai 
matmenys 4 x 3 mm.
Kuoliukas statomas apsaugos viduje, todėl nereikalingos tvirtinimo detalės. 
Vidinis diametras 150 mm, suplotas apsaugos plotis 200 mm.
Apsauga lengva, 1 metro svoris tik 80 gramų.
Spalva žalia.
Garantinis laikotarpis daugiau kaip 7 metai.

MIšKININKySTėS PASLAUGoS
dirvos paruošimas želdinimui naudojant dvidiskę 
miško frezą, miško plūgą ir miško frezą – smulkintuvą. 
Darbinis plotis 75 cm, dirvožemis supurenamas iki 
25 cm gylio. Paruoštoje dirvoje sodinukai „nespaudžiami“ 
nepageidaujamos augmenijos, todėl auga geriau.

Miško įveisimas – sodiname mišką visoje Lietuvoje 
sertifikuotais, apsaugotais nuo išdžiūvimo ir kenkėjų  
sodmenimis. Atliktiems darbams suteikiame 
garantiją.
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Miško savininkui verta žinoti

(Tę si nys. Pra džia – 3 nr.)

ŽELdINIų PAPILdyMAS 
Ąžuolo želdinius pildyti reikia po 
pirmojo vegetacijos sezono, tų pačių 
metų rudenį arba kitų metų pava-
sarį, remiantis rudeninės apskaitos 
(inventorizacijos) duomenimis. Žel-
diniai turėtų būti pildomi ir antrais, 
jei reikia – ir trečiais metais, jeigu iš-
likusių medelių skaičius sudaro ma-
žiau negu 80 proc. 

Ąžuolo želdiniuose jau esantys 
medeliai turi augimo pranašumą prieš 
vėliau papildymo metu įveistus me-
delius, todėl papildyti tų pačių metų 
rudenį arba kitų pavasarį dar galima 
sėjant giles, panaujinant dirvos pa-
ruošimą aikštelėmis sėjimo vietose. 
Vėlesniais metais papildymui jau turi 
būti naudojami tvirti, gerai išsivystę 
ąžuolo sodmenys, kurie turi būti so-
dinami ypač kruopščiai. Papildymui 
geriausia naudoti vienodo amžiaus su 
miško želdiniais sodmenis. Geriausia 
tokiais atvejais naudoti sodmenis su 
uždara šaknų sistema. 

Želdiniuose susidariusiose aikštėse 
ekologinės sąlygos augalams paprastai 
yra blogesnės, negu atsiželdžiusiose 
vietose, todėl papildant būtina atkreipti 
dėmesį į šalnų, sausrų, žvėrių ir grau-
žikų pažeidimų pavojų. Tokiose vietose 
galima papildyti ir kitomis medžių rūši-
mis, tačiau turi būti atkreiptas dėmesys 
į skirtingą atskirų medžių rūšių augi-
mo greitį. Papildžius greitai augančio-
mis medžių rūšimis, jos gali nustelbti 
susidariusį ąžuolo jaunuolyną.

PRIEŽIŪRA 
Žolinės augalijos išsivystymo regulia-
vimas – vienas iš svarbiausių priežiū-
ros darbų ąžuolo želdiniuose. Jis dažnai 
yra pagrindinė blogos želdinių būklės 
ar net žuvimo priežastis. Konkuruojant 
augmenija neigiamą poveikį ąžuolo 
želdiniams turi ne tik pirmaisiais ar 
antrais – trečiais želdinių augimo me-
tais, bet ir vėliau, ypač neigiamą alelo-
cheminį poveikį turinčios žolės ar pus-

ąžuolo želdinių veisimas sėjant giles

krūmiai. Esant nepalankioms sąlygoms 
šios žolės gali sunaikinti želdinius. Žo-
linę augmeniją miško želdiniuose gali-
ma reguliuoti dviem būdais: apribojant 
gyvosios dangos išsivystymą (net vi-
siškai ją sunaikinant) arba pakeičiant 
jos rūšinę sudėtį. Ąžuolo želdiniuose 
dažniausiai taikomas pirmasis būdas, o 
antrasis būdas – tik prieš veisiant žel-
dinius

Efektyviausia želdinių priežiūra, 
kada konkuruojantys augalai paša-
linami tik pradėjus reikštis negaty-
viam jų poveikiui. Ąžuolo želdinių 
priežiūros periodas priklauso nuo 
želdavietės sąlygų, dirvos paruo-
šimo, atliekamų priežiūros darbų. 
Priklausomai nuo dirvos paruošimo 
būdo, želdinių priežiūra reikalinga: 
neruoštoje dirvoje pirmais ir vėles-
niais metais, paruoštoje dirvoje, pri-
klausomai nuo jos apaugimo žolėmis, 
antrais arba trečiais metais.

Pirmaisiais želdinių augimo me-
tais visi greta augantys konkurentai 
turėtų būti pašalinti. Antrais, trečiais 
ir vėlesniais želdinių augimo metais 
užpavėsinimas iš viršaus neleidžia-
mas. Su ąžuoliukais konkuruojantys 
augalai šalintini, jeigu jie kultivuo-
jamų medelių apšvietimą sumažina 
iki 70 proc. Konkuruojanti augalija 
šalintina, jeigu pavėsinami viršūni-
niai ūgliai.

Antraisiais ir trečiaisiais metais 
ąžuolo želdiniuose žoles naikinti rei-
kia 2-3 kartus per vegetacijos sezoną. 
Vietoj dirvos purenimo geriau taiky-
ti žolės šienavimą ar sumindžioji-
mą. Purenant dirvą, kartais galima 
sulaukti neigiamo efekto – sumažė-
ja želdinių išsilaikymas, pablogėja 
augimas. Esant labai stipriam kon-
kurencinės augalijos vystymuisi, 
ąžuolo želdinių priežiūrą pirmuosius 
3-ejus metus reikia atlikti kasmet, ir 
po to vieną kartą per 2-ejus metus iki 
7-erių metų.

Ekonomiškiausias ir efektyviau-
sias užsienio šalyse plačiai paplitęs 
želdinių priežiūros būdas yra che-
minis, tačiau Lietuvoje ąžuolo želdi-
niuose jis netaikomas. Ąžuolo vege-
tacija želdiniuose pavasarį paprastai 
prasideda maždaug 2 savaitėm vėliau 
negu konkuruojančios augalijos. Šis 
periodas kaip tik ir išnaudojamas 
nepageidaujamai augalijai naikinti. 
Prieš sprogstant ąžuolams, želdinių 
plotą galima nupurkšti raundapu. Tai 
galima kartoti kiekvieną pavasarį, 
pirmuosius 5-erius metus po želdi-
nių įveisimo. Pavasarį raundapu ap-
dorojus ąžuolo želdinius, vėliau, ve-
getacijos metu, mechaninės piktžolių 
naikinimo priemonės nebūtinos.

Dr. Vy tau tas su choc kas

Išdygusius ąžuoliukus 
lengviau prižiūrėti, juos 
pažymėjus lazdomis

Mišrių ąžuolo želdinių priežiūra ir apsauga
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miško savininkams
LR Vyriausybė 2009 m. balandžio 1 d. 
patvirtino Aplinkos ministerijos Miš-
kų departamento parengtus Privačių 
miškų tvarkymo ir naudojimo nuosta-
tų pakeitimus. Nors šie pakeitimai nėra 
dideli, tačiau jie svarbūs kiekvienam 
miško savininkui, norinčiam tinkamai 
tvarkyti savo miško valdą ir vykdyti 
mažiau intensyvią, o tuo pačiu ekolo-
giškai priimtinesnę miškų ūkio veiklą. 

Šiuos nuostatų pakeitimus komen-
tuoja Aplinkos ministerijos Miškų de-
partamento Privačių miškų skyriaus 
vedėjas NERIJUS KUPSTAITIS.

 
MAŽIAU BIURoKRATINIų 
PRocEdŪRų NoRINčIAM KIRSTI 
NEPLyNAI
Privačių miškų tvarkymo ir naudoji-
mo nuostatų pakeitimu įtvirtinta gali-
mybė neplynus pagrindinius kirtimus 
vietoj miškotvarkos projekte supro-
jektuotų plynų pagrindinių kirtimų 
vykdyti nepatikslinus miškotvarkos 
projekto. Vis daugėja miško savininkų, 
kurie pageidauja kirsti mišką neplynai 
(atvejiniais ar atrankiniais kirtimais), 
nors jų anksčiau parengtuose miško-
tvarkos projektuose buvo suprojektuo-
ti plyni kirtimai. Iki šiol tokiu atveju 
reikėdavo rengti nemažai kainuojantį 
miškotvarkos projekto pakeitimą, po 
to atrėžti biržę neplynam kirtimui ir 
tik tuomet gauti leidimą kirsti mišką. 
Dabar nekeičiant miškotvarkos pro-
jekto užteks parengti biržės atrėžimo 
dokumentus neplynam kirtimui, ku-
rių pagrindu ir bus išduodamas leidi-
mas kirsti mišką. 

Nedidelius miško plotus turintiems 
ir neintensyviai miškininkaujantiems 
savininkams neplyni miško kirtimai 
gali būti ir ekonomiškai naudingesni, 
nes tinkamai atlikus atvejinius kirti-
mus paimamos medienos kiekis būna 
nemažesnis nei plynais kirtimais, o 
iškirsto miško dažniausiai nereikia at-
sodinti – nauja miško karta atželia sa-
vaime, tinkamai vykdant atrankinius 
kirtimus formuojamas įvairiaamžis 
miškas, kurį neintensyviai naudojant 

galima nuolatos gauti nedidelį kiekį 
ūkyje reikalingos medienos, o miškas 
pasipildo savaime želiančiais jaunais 
medeliais.

Šis pakeitimas turėtų paskatinti pri-
vačių miškų savininkus pasinaudoti ES 
parama pagal priemonę „Miškų aplin-
kosaugos išmokos“, teikiama už neply-
nų kirtimų vykdymą vietoj projekte 
leidžiamų plynų. Tiesa, sprendimą, 
įgalinantį kreiptis išmokos netikslinant 
miškotvarkos projekto, kuriame su-
projektuotas plynas kirtimas, dar turi 
priimti Europos Komisija. Tikėtina, 
kad jau ateinančiam paraiškų rinkimo 
laikotarpiui pagal priemonę „Miškų 
aplinkosaugos išmokos“ (kuris turėtų 
būti rudenį), bus taikoma paprastesnė 
tvarka. Be to, Europos Komisijai kartu 
pateiktas siūlymas ir dėl išmokų padi-
dinimo, o tai dar labiau padidins šios 
paramos patrauklumą.

RIBINIų LINIJų PRAKIRTIMAS – 
NE TIK PAREIGA, BET IR TEISė
Kiekviena miško valda turi būti pažy-
mėta ribine linija (ribinė linija – tai miš-
ko valdos ribas natūroje žyminti linija, 
kurioje 1-1,5 m atstumu nuo valdos ri-
bos į šios miško valdos pusę iškirsti me-
džiai ir krūmai arba iškirstas pomiškis ir 
trakas bei su ribine linija besiribojantys 
medžiai pažymėti dažais ar žievės pata-
šymu iš ribinės linijos pusės). Už ribinių 
linijų prakirtimą ir atnaujinimą atsakin-
gas privataus miško savininkas.

Naujasis pakeitimas leidžia kirti-
mus, skirtus ribinių linijų prakirtimui, 
vykdyti be leidimų kirsti mišką. Taigi, 
miško savininkui ne vien nustatoma 
pareiga užtikrinti ribinių linijų priežiū-
rą, bet ir suteikiama teisė tai atlikti be 
papildomų dokumentų forminimo, o 
tuo pačiu be papildomų su tuo susiju-
sių išlaidų.

Svarbu žinoti, kad aiškios ribinės 
linijos yra būtina sąlyga, norint savo 
valdai parengti miškotvarkos projektą, 
be to, jos dažniausiai gelbsti nuo gin-
čų su kaimyninių valdų savininkais ar 
valdytojais. 

dAUGIAU MEdIENoS SAVo 
REIKMėMS IR Iš SAVo MIšKo
Jau ankstesniu Privačių miškų tvarky-
mo ir naudojimo nuostatų pakeitimu 
buvo įteisinta galimybė miško savinin-
kui išsikirsti nedidelį kiekį medienos 
savo reikmėms net ir tais atvejais, kai 
pagal miškininkystės reikalavimus jo-
kie kirtimai toje valdoje nevykdytini. 
Taip buvo sudarytos sąlygos nepažei-
džiant miško ekosistemos ir perdaug 
neišretinant medyno (paliekamas po 
kirtimo skalsumas 0,6) pasigaminti 
ūkiui malkų, statybinės ar kitokios me-
dienos.

Šiuo pakeitimu numatyta galimybė 
privataus miško savininkui leisti išsi-
kirsti 3 ktm/ha, bet ne daugiau kaip 15 
ktm per metus, ne iš visos miško val-
dos, bet iš viso savo miško žemės skly-
po. Tokiu būdu tie miško savininkai, 
kurių miško valdą sudaro keli miško 
žemės sklypai (kadastriniai žemės skly-
pai), turės teisę pasikirsti daugiau me-
dienos. Žinoma, 3 ktm/ha – nedidelis 
kiekis. Tokio kirtimo organizavimas, 
medienos ištraukimas ir išvežimas daž-
niausiai apsimokės tik, jei savininkas 
didžiąją darbų dalį atliks pats. Tačiau 
būtent tokiems asmenims ši galimybė ir 
taikyta. Nemanau, kad tokiais kirtimais 
susidomėtų intensyvią miškų ūkio vei-
klą vykdantys ir didelius miško plotus 
valdantys asmenys. Jiems rankioti po 3 
kubus iš hektaro tikrai neapsimokės.  

Miško savininkui svarbu atminti, 
kad šiems kirtimams leidimai kirsti 
mišką neprivalomi, tačiau privataus 
miško savininkas, norėdamas vykdyti 
šiuos kirtimus, privalo prieš 14 kalen-
dorinių dienų iki planuojamo kirtimo 
įteikti rašytinį pranešimą apie ketini-
mus kirsti mišką arba išsiųsti jį regis-
truotu laišku regiono aplinkos apsau-
gos departamentui, kurio kontroliuo-
jamoje teritorijoje yra numatytas kirsti 
miškas. Ir tik per 14 kalendorinių die-
nų nuo pranešimo išsiuntimo ar įteiki-
mo negavus neigiamo regiono aplinkos 
apsaugos departamento atsakymo, ga-
lima vykdyti numatytus kirtimus.
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Lietuvoje 2002 m. priimtas ir dabar tebegaliojantis Medžioklės 
įstatymas buvo sukėlęs nemažai emocijų, sulaukęs Prezidento 
veto ir galiausiai 2005 m. nagrinėtas Konstituciniame teisme 
(KT), kur buvo nustatyta, kad keletas jo straipsnių neatitinka 
konstitucijos ir juos reikia pataisyti. Deja, buvęs Seimas vis tu-
rėjo svarbesnių reikalų, ir šią „dovanėlę“ paliko dabartiniam.

Ką surado KT ir dėl ko diskutuojame?
Pagrindinis galiojančio Medžioklės įstatymo trūkumas, su-
trumpintai išreiškus plačius KT aiškinimus, yra tai, kad įstaty-
mu nustatyta medžioklės plotų naudojimo tvarka pažeidžia ar 
nepilnai užtikrina žemių (miškų) savininkų teises. Konkrečiai 
tai pasireiškia tuo, kad valstybė savo įgaliotai institucijai pave-
da formuoti medžioklės plotų vienetus, nežiūrint į žemių nuo-
savybės formas, t. y. valstybinėse ir privačiose fizinių bei juri-
dinių asmenų, o taip pat rezervuotose privatizavimui žemėse 
(miškuose), formuojami vieningi medžioklės ploto vienetai, 
patiems savininkams tiesiogiai nedalyvaujant šiame procese. 
Suformuoti vienetai priskiriami ir perduodami naudojimui 
(medžiojimui) už valstybės nustatytą mokestį medžiotojų 

Medžioklės problemų grįžimas į Seimą

labai gardžiai kvepėjo kažkoks kreksiantis, 
plunksnuotas padaras. 

Ilgai kriokusi geležinė būda nutilo. Šeiminin-
kas pasiėmė krepšį, dar kažką ir išėjo. Netru-
kus ėmė šviesėti ir prapliupo nepažįstami 
garsai: čiulbėjo, ulbėjo, čirškėjo, kreksėjo, kur-
kė. Tik staiga – driokst! Dabar net juokas ima, 
kad išsigandau savo pirmojo išgirsto šūvio.
Netrukus pasirodė šeimininkas ir iškėlė iš ge-
ležinės būdos. Brrr! Šalta, šlapia, nė iš tolo ne-
palyginsi su minkštu ir šiltu guoliu šeimininko 
namuose. O ir šeimininkas šiandien keistas. 
Vietoje minkštų, maloniai kvepiančių daiktų 
ant jo kojų kažkas labai dvokiančio. Rankose 
– keista smarve trenkianti lazda. Ant galvos – 
tarytum mano mėgstamas dubenėlis, o jame 
styro plunksna, su kuria man dažnai kutena 
nosį. Iš kur man žinoti, kad šitie daiktai taps 
nuolatiniais mano medžioklių simboliais?

Šeimininkas nušlepsi pažliugusia pieva tolyn, 
o aš iš paskos. Ateiname prie milžiniško dube-
nio, pilno vandens. Šalia jo stovi keista būda 
ir krepšys su naktiniu mano pakeleiviu. Staiga 
nosį supurtė kvapas, sklindantis nuo vandens. 
Ten kažkas plūduriavo. Tas kvapas buvo toks 
gundantis, kad net nesupratau, kaip atsidū-
riau šaltame balandžio vandenyje, priplaukęs 
(plaukiau pirmą kartą gyvenime) sugriebiau 
minkštą, šiltą plunksnų kamuolį ir ėmiau jį 
tempti šeimininko link, kuris kažkodėl bėgiojo 
palei vandenį ir labai meiliai mane gyrė. Ne-
žinau, ką tokio aš padariau, bet šeimininkas 
mane peršlapusį ir sušalusį ilgai glostė, glau-
dė glėbyje ir vis gyrė.

Vėliau kasmet kiekvieną pavasarį iš šaltų 
Dubingių ežero bangų vilkdavau gaigalus, 
žaižaruojančius ryto saulės apšviestomis 
plunksnomis, ir negalėdavau atsistebėti, 
ko tie medžiotojai taip džiaugiasi, lyg maži 
vaikai.

Nežinau kodėl, bet jau penktą pavasarį iš 
eilės šeimininkas nebeima manęs į pavasa-
rines gaigalų ir slankų medžiokles. Gal susi-
rado geresnį pagalbininką.

Ne, mano ištikimas bičiuli. Geresnio medžio-
klės bendražygio už tave aš neturiu ir net min-
tyse neieškau. O pavasarines slankų ir gaigalų 
medžiokles tavo šeimininkas, kartu su kitais 
Lietuvos medžiotojais, kai Lietuva derėjosi su 
Europos Sąjunga, tiesiog pražiopsojo.
Prasidėjo medžiotojų, žemės ir miškų savi-
ninkų derybos dėl Medžioklės įstatymo pa-
taisų su LR Seimu. Kad tik nepražiopsotume 
ko nors.

EuGENIjuS TIjuŠAS

organizacijoms (klubams, būreliams). Surinkti mokesčiai ap-
skaitomi kaip tikslinės lėšos ir valstybės nustatyta tvarka nau-
dojamos prevencinėms priemonėms nuo medžiojamos faunos 
daromos žalos žemės bei miškų ūkiui, medžioklėtvarkos dar-
bams ir pan. Savininkai jokių pajamų iš jų žemių naudojimo 
medžioklei negauna. KT nekvestionuoja savininkams suteik-
tos teisės neleisti savo žemėse medžioti, apie tai raštu prane-
šus vienetus formuojančiai institucijai. Tuomet atitinkamos 
valdos tampa laikinai nenaudojamomis medžioklės vieneto 
dalimis. Tai svarbi savininkams teisė, bet vien jos neužtenka, 
ypač dėl procedūrinės tvarkos ir esamų išlygų, kurios leidžia 
neatsižvelgti į savininkų pageidavimus.

Kaip pavyko 2002 m. Medžioklės įstatymą įgyvendinti ?
Priėmus įstatymą visoje respublikoje buvo suformuoti me-
džioklės plotų vienetai ir jau kelerius metus vyksta jų prakti-
nis naudojimas. Sunkiausiai sekėsi vienetų formavimas: neiš-
vengta ginčų, teismų procesų (daugiausia jų buvo tarp pačių 
medžiotojų organizacijų, o su savininkais jų beveik nebuvo) 
dėl ribų taisymo bei sprendimų keitimo. Su savininkais teisi-

Šuniškas gyvenimas! Kas sugalvojo tokį 
posakį? Norėčiau turėti tokį gyvenimą, kokį 
turi mano anglų seteris. Vienintelis rūpes-
tis – kada šeimininkas važiuos medžioti. O 
to laukiant – malonūs sapnai apie savo bu-
vusias medžiokles. Kad ir apie pirmąją. 
Lygiai prieš dešimt metų, balandžio vi-
dury, vidurnakty, šeimininkas mane, trijų 
mėnesių šunelį, įsodino į didelę geležinę 
būdą. Šalia manęs pastatė krepšį, kuriame 
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atlyginimo. Mat kai kur šiuos klausimus nepakankamai kom-
petentingai sprendė atitinkamos komisijos. Paskutiniai 5-eri 
metai parodė, kad, sutvarkius medžioklės plotų ribas, padidėjo 
faunos naudotojų atsakomybė ir rūpinimasis gyvūnijos apsau-
ga. Palyginus su paskutiniu XX a. dešimtmečiu, kuomet me-
džioklės srityje buvo įsigalėjusi anarchija ir išplitęs brakonie-
riavimas, daugelis laukinių gyvūnų populiacijų ėmė atsikurti ir 
gausėti. Konfliktinių situacijų santykinai nedaug.

Taigi, nepaisant trūkumų ir probleminių dalykų, 2002 m. 
įstatymas pasirodė pakankamai gyvybingas, o jo įgyvendini-
mas davė teigiamų rezultatų laukinės gyvūnijos gausinimo ir 
apsaugos prasme. Tačiau tebėra nepatenkintų žmonių, kurie 
vėl imasi ne tik konkrečios kritikos, bet ir pigaus politika-
vimo. Matyt, tikimasi, kad tokiu būdu lengviau išspręs savo 
problemas.

Kas ir kuo nepatenkinti?
Atsakyti į šį klausimą būtina, nes tik taip galime siekti proble-
mų sprendimo. Atsakymus galime rasti, nagrinėdami atskirų 
kritikų publikacijas. Tie kritikai skleidžia visuomenei gandus, 
kuriuos galima būtų apibendrinti tokia frazeologija: „nuo so-
vietmečio laikų išlikusi beveik niekuo nepasikeitusi medžioklės 
tvarka, kurią ir nustatė keletas buvusių kompartijos nomenkla-
tūrininkų, (viena ar kita televizijos laida šiuos teiginius ilius-
truoja kadrais iš ekscelencijos A. M. Brazausko ar Seimo nario 
B. Bradausko medžioklių), pagal tą tvarką visi žemių ir miškų 
savininkai palikti be jokių teisių, Lietuvos medžiotojų ir žvejų 
draugija pasidavus nomenklatūrininkų įtakai, siekia tik sau 
naudos, medžioklė apskritai šlykštus dalykas, dauguma medžio-
tojų yra brakonieriai, kuriems terūpi gamtos naikinimas, o ne 
jos apsauga. Nauja valdžia privalo išgelbėti Lietuvą nuo šio so-
vietmečio palikimo...“  Jeigu iš tiesų būtų taip, tai paskutiniam 
sakiniui turėtų pritarti ne tik ura patriotai, žalieji ir privačių 
žemių bei miškų savininkai, bet ir dauguma eilinių Lietuvos 
gyventojų. Gal taptume pirmąja šalimi, kurioje medžioklė 
būtų uždrausta...

Bet taip nėra. Pasirinkta tik tokia puolimo taktika.
Pirmiausia dėl žemių savininkų. Juos bandoma įtikinti, 

kad, jeigu ne apskričių komisijos formuotų medžioklės ploto 
vienetus, o jie būtų sudaromi tiesioginėmis sutartimis, me-
džiotojams išsinuomojant iš savininkų žemes, tai savininkai 
gautų daug pajamų ir dar diktuotų savo sąlygas. Žemių savi-
ninkų Lietuvoje dabar yra per 900 000. Medžiotojų organiza-
cijų, kurioms gali būti išnuomoti medžioklės plotai, yra apie 
1000. Šios organizacijos naudoja apie tiek pat medžioklės plo-
to vienetų, sudarančių beveik 4,5 mln. ha plotą, iš kurio apie 
1 mln. ha – valstybiniai miškai ir apie 3,5 mln. ha – privačios 
naudmenos, įskaitant dirbamas žemes ir privačius miškus. 
Medžiotojai  už gyvūnijos naudojimą šiuose plotuose iš viso 
sumoka, valstybės nustatytais įkainiais, 3,2 mln. Lt per metus. 
Mokestis už gyvūnijos naudojimą 1 ha medžioklės ploto te-
sudaro 0,7 Lt. Vadinasi, jeigu eiti šių kritikų rodomu keliu į 
šviesią ateitį ir medžioklės plotų nuomos sutartis kiekvienam 
klubui sudarinėti tiesiogiai su kiekvienu savininku, tai gautų-
si beveik milijonas juridiškai įteisinamų sutarčių, su vidutiniu 
3-4 Lt vertės sutarties objektu. (Didesnę vertę turėtų miškų 
nuomos sutartys, bet šimtai tūkstančių laukų sutarčių nesiek-

tų ir 1 Lt). Reikėtų atvirai pasakyti, kad stambieji savininkai 
– medžiotojai klaidino ir klaidina visuomenę (o ypač kai ku-
riuos politikus ir netgi KT), savo interesus slėpdami už visų 
savininkų interesų, kurie iš tiesų yra diferencijuoti ir skirtingi. 
Pas mus neįmanoma pritaikyti Skandinavijos šalių principų, 
kur privačios valdos nepalyginamai didesnės, arba sakykime 
Vokietijos, turinčios labai išvystytas kooperatines žemių savi-
ninkų struktūras. Mes, reguliuodami medžioklę, panaudojome 
kitų mums artimesnių šalių principus, tai logiška. Tik reikėjo 
išspręsti dar dviejų nedidelių grupių interesus.

Per visus nepriklausomybės metus, ilgai, bet nenuobodžiai 
vykdant žemės reformą, šalia dominuojančių smulkių bei vi-
dutinių savininkų, atsirado ir stambių žemvaldžių ir netgi 
stambių miško savininkų. Dalis jų taip pat turi medžiotojų tei-
ses. Man visiškai suprantamas jų noras savarankiškai tvarkytis 
savo valdose, įskaitant ir medžioklę. Čia tik reikia pridurti, kad 
šiuo metu (2009 01 01) 100 ha ir didesnius miškų plotus val-
dančių savininkų respublikoje yra 222 žmonės, o tarp jų, be 
abejo, bus keliasdešimt medžiotojų. Dauguma šių medžiotojų 
privačiuose pokalbiuose išsako savo nepasitenkinimą galio-
jančiu įstatymu dėl neturėjimo galimybių savoje žemėje me-
džioti. Manau, kad šios pretenzijos yra pagrįstos, tik nereikia 
jų gėdytis ir kalbėti apie visų savininkų gelbėjimą

Be to, per patį sovietmečio tvarkos griovimo karštymetį, 
dar gerokai prieš Medžioklės įstatymo priėmimą, gal kelias-
dešimt, gal kiek daugiau itin aktyvių naujųjų lietuvaičių, tu-
rinčių medžiotojų teises, sugebėjo (nesakau, kad visais atve-
jais neteisėtai) išsinuomoti kad ir nelabai didelius, bet savus 
medžioklės plotus, kuriuos, taikant 2002 m. įstatymą, jie pra-
rado. Suprantama, kad šito jie atleisti negali ir negalės. 

Šalia šių negausių, bet turtingų medžiojančių naujųjų lie-
tuvaičių ir stambiųjų žemvaldžių – medžiotojų, kurių intere-
sų įstatymas netenkino, dar yra itin „pažaliavusių“ platoniškų 
gamtos mylėtojų, žmonių pagal etinius ar religinius įsitikini-
mus nepripažįstančių žmogui gyvūnų medžiojimo teisės. Su-
prantama, kad ir šie žmonės į jokį Medžioklės įstatymą ir me-
džiotoją nežiūrės palankiai. Tai normalu demokratinėje visuo-
menėje. Tačiau nereiškia, kad medžioklė visoje Lietuvoje turi 
būti uždrausta, nes yra daug daugiau kitaip manančių žmonių. 
Mūsų įstatyme įtvirtinta galimybė uždrausti savininkui pri-
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klausančioje žemėje medžioklę yra labai moderni ir demokra-
tiška nuostata (prieš kurią šiaušėsi, o dabar, manau, jau gerbia 
dauguma medžiotojų), kuria gali naudotis medžioklės nemėgs-
tantys žmonės. Jos įgyvendinimas sudaro visas prielaidas šios 
grupės interesų patenkinimui, ypač jeigu pagal KT nurodymus 
supaprastinsime procedūras ir atsisakysim išimčių.

Tad beliktų pasiaiškinti, kaip patenkinti dviejų likusių, kad 
ir nedidelių grupių interesus, kurios, reikia pripažinti, prii-
mant 2002 m. įstatymą, buvo ignoruojamos.

Ką galima pasiūlyti stambiųjų žemvaldžių ir naujųjų 
lietuvių interesų tenkinimui?
Paprasčiausia būtų savo interesus pasakyti jiems patiems. 
Tačiau jų lyderiai tuos interesus nevykusiai paslėpė po visų 
savininkų gynimo interesais, todėl galima pabandyti jiems 
padėti, pasitelkiant ne tik savo, bet turtingą kitų šalių šios 
srities patirtį. 

Europoje medžiojimo teisė privačiose žemėse yra dekla-
ruota dviem priešingais principais. Vienose valstybėse (Angli-
joje, Prancūzijoje, Švedijoje ir kt.) ji deleguota tų žemių sa-
vininkams. Kitose (Šveicarijoje, Italijoje, Portugalijoje ir kt.) 
– valstybei ir savivaldos institucijoms. Mūsų įstatymų kūrėjai 
pasirinko pastarąjį modelį. Tačiau abiem atvejais galutiniai 
naudojimo principai labai panašūs. Mat pirmuoju atveju savi-
ninkams įvedama daug visokių apribojimų, susijusių su valdų 
dydžiais, laukinių gyvūnų rūšimis ir apskritai – šiuolaikiškos 
apsaugos gyvūnijai reikalingumu, o antruoju atveju – žemių 
savininkams suteikiama daug įvairių lengvatų. Praktikoje, ne-
žiūrint iš išorės skirtingų principų, nė viena šalis žemių savi-
ninkams nepaliko visiškai neapribotų savo žemių naudojimo 
medžiojimui teisių, išskyrus atvejus, kai savininkai aptveria 
savo valdas ir jas tvarko kaip aptvarus. Pas mus tai irgi įsta-
tyme numatyta. Mūsų šalies istorinė patirtis tik patvirtina 
pasaulinę patirtį. Nuo Lietuvos statutų galiojimo pradžios iki 
carinių įstatymų galiojimo pabaigos, t.y. kai visos ar beveik 
visos medžioklės plotų naudojimo teisės buvo savininkų ran-
kose, vertingiausi mūsų medžiokliniai gyvūnai arba visai buvo 
išnaikinti (stumbrai, taurai, elniai, bebrai), arba priartėjo prie 
visiško išnykimo ribos (briedžiai, šernai ir kai kurie kiti). Pas-
kui nebuvo lengva ir pigu juos atkurti. Galų gale civilizuotoje 
visuomenėje ir medžiotojai, ir medžioklės plotų savininkai 
supranta, kad jų teisės negali būti absoliučios, jų dalies reikia 
atsisakyti laukinės gyvūnijos apsaugos labui. Gal mes, kaip 
jauna demokratija, iki to supratimo neužaugom?

Negriaunant 2002 m. Medžioklės įstatymo pagrindinių 
principų, minėtų grupių interesų patenkinimui ir kartu 

prieštaravimų Konstitucijai pašalinimui galima būtų aptarti 
toliau pateiktus Medžioklės įstatymo tobulinimo siūlymus.

1. Visi savininkai, nepriklausomai nuo jų valdos dy-
džio, kurių žemės įtrauktos į medžioklės ploto vienetus, 
turi besąlygišką teisę uždrausti medžioklę bet kokiam jų 
pageidaujamam laikotarpiui. 

2. Jeigu turintis medžiojimo teisę žemių savininkas val-
do nuosavybės teise ne mažesnį kaip 1000 ha kompaktiš-
ką žemių plotą, jis šiame plote gali įkurti savo individualų 
medžioklės ploto vienetą, išbraukiant jį iš kitų jau esančių 
kolektyvinio naudojimo vienetų.

3. Visi žemių savininkai, valdantys ne mažiau kaip 100 
ha miškų arba ne mažiau kaip 250 ha kitokių medžioklei 
tinkamų naudmenų, turi teisę sudaryti tiesiogines sutartis 
su medžioklės ploto vienetų naudotojais dėl papildomų jų 
žemės naudojimo ir medžiojimo sąlygų. 

4. Žemių savininkai, turintys medžiojimo teisę ir val-
dantys ne mažiau kaip100 ha miškų arba ne mažiau kaip 
250 ha kitokių naudmenų, turi teisę savo žemėse medžioti 
smulkiąją fauną, įskaitant bebrus, o taip pat papildomose 
sutartyse su medžioklės ploto vienetų naudotojais gali su-
sitarti dėl darančių žalą žemės ūkio kultūroms kanopinių 
žvėrių medžiojimo. (Šios nuostatos praktiniam realizavi-
mui reikėtų papildomo poįstatyminio akto)

5. Už medžioklės išteklių naudojimą surinktos lėšos 
vykdant priemones turi būti paskirstomos, atsižvelgiant į 
faktišką privačių ir valstybinių žemių (miškų) santykį me-
džioklės ploto vienetuose.

6. Medžiotojų organizacijos, kurios teisėtais būdais 
buvo suformavusios medžioklės plotų vienetus iki 2002 
m. Medžioklės įstatymo įsigaliojimo ir, įvedus šį įstatymą, 
juos prarado, turi teisę į kompensacijos gavimą arba į šių 
vienetų atkūrimą.

Suprantama, kad ir patys pasiūlymai, ir juose esantys 
normatyviniai dydžiai yra diskusijų dalykas. Galima ieš-
koti ir visai kitokių formuluočių, nes svarbiausia – kom-
promiso radimas. Tik nereikia „laimės“ nešt per prievartą 
ar pretenduoti į švento reikalo gynėjus, kai nei tas reikalas 
šventumu nedvelkia, nei ginamieji to prašosi. 

alGiRDas BRukas
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Ataka

Juodasis peslys lizde

Bandysiu plaukti

šeimyna

Amžina tik jūra

Kukutis atsinešė kurklį

Jonas Grigaliūnas.  

Paukščių gyvenimas
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Balandžio
lietus
Skiriu mūsų kaimo poetei V.

Lyja šiltas balandžio lietus,
O aš stoviu basa
Tartum paukštė balta
Mūsų kaimo liepų alėjoj...

Nežinau, gal esu išprotėjus...

Tarsi valties irklus
Aš iškeliu savo rankas
Į pavasario lyjantį dangų...
Kas sutramdys jausmus – 
Mano paukštės sparnus
Gal balandžio lietus,
Gal pavasario vėjas?

Jums atrodo, esu išprotėjus?

Pasiilgau šlapių tavo rankų, lietau,..
Jei gali – lyk smarkiau, – 
Juk tavęs pasitikt išėjau,
Kad nuplautum sielvartą pilką...
Ieškau aš išminties
Ir savosios prasmės
Ant gyvenimo griūvančio tilto...
To surasti lietuj negaliu?

Tu manai – aš iš proto einu?

Verkia skruostais balandžio lietus,
Susimaišęs perpus
Su liūdesiu – mano dalia...
Noriu būt vėl žole
Tavo laimės take
Savo laimės ieškoti išėjus..

Aš tikriausiai esu išprotėjus...

Lyk, balandžio lietau,
Jei gali – dar smarkiau...
Tai ne tavo lašai, –
Tu, lietau, nežinai, –
Tai juk dievo ištirpusios mintys...
Aš laiminga esu
Čia tarp medžių šlapių
Ir ta laime nenoriu dalintis...

Aš žinau – aš esu išprotėjus...

Tik, griaustini, prašau,
Nepažadink manęs
Iš tos laimės trumpos valandėlės...

Aš dar noriu pabūt išprotėjus...

PROSTA SPORINNI 

Svei ki na me gi mu sius

gegužę
SU 30-Uo JU GIM TA dIE NIU
Gegužės 5 d. šią su kak tį pa žy min tį alytaus 
RaaD miš kų kontrolės skyriaus vyriausią-
jį specialistą tomą DauGiRDą, 19 d. – 
anykščių miš kų urė di jos medelyno darbi-
ninką aNDRiŲ ŽaRskŲ, 24 d. – telšių miš-
kų urė di jos vidaus auditorių maRiŲ čiutą, 
30 d. – Jurbarko miš kų urė di jos Viešvilės 
gi ri nin ki jos miš ko darbininką miNDauGą 
Vasiliauską. 

SU 40-Uo JU GIM TA dIE NIU
Gegužės 1 d. šią su kak tį pa žymintį Šakių 
miš kų urė di jos kidulių gi ri nin ki jos miš ko 
darbininką ViRGiNiJŲ tamoliūNą, 7 d. – 
Šal či nin kų miš kų urė di jos me dien ve žio au-
to mo bi lio vai ruo to ją PaVel VoitukoVič, 
14 d. – kauno miš kų urė di jos informatikos 
specialistą, profesinės sąjungos pirmininką 
RamūNą NaRButą, 25 d. – tauragės miš-
kų urė di jos Batakių gi ri nin ki jos ei gu lį tomą 
Račkauską, 28 d. – alytaus miš kų urė di jos 
medelyno darbininkę astą JuŠkeVičieNę, 
31 d. – Dubravos emm urė di jos inžinierių 
eValDą VitkeVičiŲ. 

SU 50-Uo JU GIM TA dIE NIU
Gegužės 2 d. šią su kak tį pa žy min tį kai šia-
do rių miš kų urė di jos me die nos ruo šos, 
pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio inžinierių-
energetiką alVyDą GoGelĮ, 3 d. – Šiaulių 
miš kų urė di jos me dien ve žio au to mo bi lio 
vai ruo to ją aNtaNą lukoŠiŲ, 5 d. – Valsty-
binio miš kotvarkos ins ti tu to kraštotvarkos 
skyriaus vedėją ViliūNę NauReckaitę, 
7 d. – Panevėžio miš kų urė di jos krekenavos 
gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va duo to ją stasę 
auGlieNę, 8 d. – ignalinos miš kų urė di jos 
vyriausiąjį inžinierių ViGaNDą BaliNską, 
10 d. – tra kų miš kų urė di jos Rūdiškių me-
die nos išvežimo baro mechaniką alGĮ Ve-
ličką, 12 d. – Rokiškio miš kų urė di jos per-
sonalo inspektorę-sekretorę DiaNą Bal-
tuŠytę, 14 d. – Valstybinio miš kotvarkos 
ins ti tu to vyresniąją specialistę RimVyDą 
NoRkieNę, 19 d. – kau no miš kų ir ap lin-
kos in ži ne ri jos ko le gi jos valytoją alesią 
sakalauskieNę, 22 d. – mažeikių miš kų 
urė di jos Ruzgų gi ri nin ki jos miško ruošos 
meistrą alBeRtą kesmiNą, 23 d. – Vals-
tybinio miš kotvarkos ins ti tu to 2-os eilės 

inžinierių ValDą skliutą, 24 d. – ukmer-
gės miš kų urė di jos vairuotoją-ekspeditorių 
JoNą aleksieJūNą, 30 d. – ukmergės 
miš kų urė di jos statybų darbininką stasĮ 
GVozDą. 

SU 60-Uo JU GIM TA dIE NIU

Gegužės 1 d. šią su kak tį pa žy min tį Šal či nin-
kų miš kų urė di jos Poškonių gi ri nin ki jos ei-
gu lį iVaN VasileVskiJ, 7 d. – kaz lų Rū dos 
mo ko mo sios miš kų urė di jos Novos gi ri nin-
ki jos miško dar bi nin ką JoNą lukaVičiŲ, 
8 d. – telšių miš kų urė di jos kūriką-sargą 
PetRą JoNuŠą, 15 d. – telšių miš kų urė-
di jos me dien ve žio au to mo bi lio vai ruo to ją 
PetRą kiRŠĮ, 19 d. – alytaus miš kų urė di jos 
šaltkalvį-vai ruo to ją JoNą RiBiNską, 20 d. – 
Šakių miš kų urė di jos Šilagirio gi ri nin ki jos gi-
ri nin ką JoNą stePoNaVičiŲ, 23 d. – kau no 
miš kų ir ap lin kos in ži ne ri jos ko le gi jos sargę 
alDoNą maliNauskieNę, 24 d. – tauragės 
miš kų urė di jos sandėlininkę oNą eleNą 
tataRūNieNę, 28 d. – telšių miš kų urė di jos 
me dien ve žio au to mo bi lio vai ruo to ją BeNe-
Diktą zaBoRą. 

SU 70-Uo JU GIM TA dIE NIU

Gegužės 19 d. šią su kak tį pa žymintį aplin-
kos ministerijos Gamtos apsaugos departa-
mento Gamtos išteklių skyriaus vyriausiąjį 
specialistą, miškininką RimaNtą GRikeVi-
čiŲ, 20 d. – bu vu sią kauno miš kų urė di jos 
ilgametę darbuotoją VeRoNiką ReimeRie-
Nę, 29 d. – lie tu vos miš kų ins ti tu to centrinių 
rūmų sargę ValeNtiNą BaltRuŠaitieNę. 

Gegužės 2 d. su kan ka 75-eri bu vu sio Vil-
niaus miško chemijos ūkio darbuotojui Vy-
tautui PetRuŠkeVičiui. 

SU 80-Uo JU GIM TA dIE NIU 

Gegužės 5 d. šią su kak tį pa žy min tį bu vu sios 
miškų ūkio ministerijos ilgametį darbuotoją 
VolDemaRą kuusą, 6 d. – buvusio Šal či-
nin kų miš kų ūkio ilgametį direktorių JoNą 
VaiDutĮ muReiką, 10 d. – bu vu sį kauno 
miš kų urė di jos ilgametį traktorininką kazĮ 
BuRBą. 
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Eugenijus Jucius

1955 07 05 – 2009 03 21

Ko nevirpa žali lapai,
Medžio gausmą kas nutildė,
O miške dangaus mėlynė
Skausmo širdį mums pripildė…

ankstų kovo 21-osios rytą tauragės miš kų 
urėdijos girias ir dirbančiuosius pažadino 
baisi ir nelaukta žinia. staigi mirtis netikė-
tai sustabdė dar taip norėjusią gyvenimui 

plakti eičių girininkijos girininko eugeni-
jaus Juciaus širdį. Šią vasarą Jam būtų su-
kakę tik 54-eri. koks trumpas ir trapus gy-
venimas...

Velionis gimė ir užaugo Šilalės rajono 
upynos kaime. Baigęs vidurinę mokyklą 
gabus ir stropus jaunuolis išvažiavo į kau-
ną, į Žemės ūkio universitetą, kuriame stu-
dijavo miškininkystės mokslus. Baigęs miš-
kų ūkio fakultetą ir atlikęs privalomą karinę 
tarnybą, 1982 m. lapkritį atvyko į tauragės 
miškų urėdiją. Buvo paskirtas dirbti eičių 
girininkijos girininku, šias pareigas ėjo iki 
pat mirties. Per visus 26-erius darbo metus 
mes pažinojome eugenijų kaip sumanų ir 
energingą darbuotoją. Jis mėgo naujoves, 
pasisakė už permainas gyvenime, visada 
buvo kūrybiškai ieškantis, nerimstantis 
žmogus. eugenijus buvo pareigingas, rei-
klus, profesionalus girininkas. 2006 m. rug-
sėjį aplinkos ministro įsakymu jam buvo 
suteikta aukščiausia i-oji kvalifikacinė giri-
ninko klasė. 

mylėdamas gamtą, miškus ir supančius 
žmones, jautrios širdies velionis paliko gilią 

brydę tauragės miškuose, gerus prisimini-
mus – tarp miškininkų. Jis buvo azartiškas 
medžiotojas, išvaikščiojęs ne tik tauragės 
girias, bet ir aplankęs daug pasaulio šalių. 
Įrengė ir puoselėjo eičių girininkijos sody-
bą ir savo trofėjų ekspoziciją, parodyda-
mas ir išaukštindamas natūralų lietuviškos 
medienos grožį. tik, deja, likimas skyrė per 
mažai laiko tuo pasidžiaugti.

kartu su žmona stasele eugenijus už-
augino sūnų saulių ir dukrą Rimutę. užteko 
Jo dėmesio, meilės ir visokeriopos paramos 
šeimai, mamai, sesei. Dalino save visiems, 
kuriuos mylėjo. ir mažai tausojo save.

Nuoširdi užuojauta šeimai, artimie-
siems. Šie žodžiai – paskutinė mūsų dova-
na buvusiam bendradarbiui: tu esi ir būsi 
giriose, kurias visą gyvenimą branginai, 
saugojai ir auginai, tu esi ir būsi širdyse 
žmonių, kuriuos mylėjai, gerbei, kuriems 
padėjai. tavo ramų amžiną poilsį saugos 
kryžius, pušų ošimas ir sidabrinės aušrų 
rasos. 

tauragės miškų urėdijos darbuotojai

laida apie gamtą ir visa, kas joje. 
BTV, 8 val., kiekvieną sekmadienį. Žiūrėkite

Kuršių nerijos NP direkcijoje:
JolaNta BeRNotaitė, g. 1968 m., bai-
gusi 1991 m. Vu teisės fakultetą, laimėjusi 
konkursą, 2009 m. sausio 26 d. paskirta 
šio parko direktore. Prieš tai dirbo aB ,,Vil-
sota“ projektų vadove;
GeDimiNas ViRGiliJus DikŠas, dirbęs 
Nidos girininkijos girininku, 2009 m. kovo 
24 d. atleistas iš šių pareigų.

Mažeikių miškų urėdijoje:
eliGiJa PaNoVieNė, g. 1955 m. baigusi 
1978 m. lŽūa miškų fakultetą ir 1991 m. 
Vilniaus universitete įgijusi psichologijos 
specialybę, 2009 m. kovo 25 d. paskirta miš-
kų urėdo pavaduotoja. Prieš tai dirbo miš-
kų urėdo pavaduotoja miškininkystei, miško 
želdinimo ir miško apsaugos inžiniere.

švenčionėlių miškų urėdijoje:
ReGimaNtas DalGeDa, dirbęs miškų 
urėdo pavaduotoju medienos ruošai ir 
prekybai, 2009 m. vasario 2 d. paskirtas 
vyriausiuoju inžinieriumi. 

zarasų miškų urėdijoje: 
DaiNius BaRoNas, dirbęs miškų urėdo 
pavaduotoju miškininkystei, 2009 m. sausio 
2 d. paskirtas miškų urėdo pavaduotoju;  

Rimas Vaitukaitis, dirbęs miškų urėdo 
pavaduotoju medienos ruošai ir prekybai, 
2009 m. sausio 2 d. paskirtas vyriausiuoju 
inžinieriumi.

Tytuvėnų miškų urėdijoje:
Juozas Rusteika, dirbęs miškų urėdo 
pavaduotoju medienos ruošai ir prekybai, 
2009 m. kovo 9 d. paskirtas miškų urėdo 
pavaduotoju;   
ValDas GasiūNas, dirbęs miškų urėdo 
pavaduotoju miškininkystei, 2009 m. kovo 
9 d. perkeltas vyriausiuoju miškininku; 
alfReDa VaitekūNieNė, dirbusi Šiluvos 
girininkijos girininko pavaduotoja, 2009 
m. kovo 12 d. perkelta miško želdinimo ir 
apsaugos inžiniere; 
NiJolė aDomaVičieNė, dirbusi miško 
naudojimo inžiniere, 2009 m. kovo 9 d. at-
leista iš šių pareigų darbdavio iniciatyva;
stasys PaŠkeVičius, dirbęs tytuvėnų 
girininkijos eiguliu, 2009 m. kovo 13 per-
keltas Šiluvos girininkijos girininko pava-
duotoju;
DaNutė PetRaVičieNė, dirbusi užven-
čio girininkijos girininko pavaduotoja, 
2009 m. sausio 21 d. atleista iš šių pareigų 
šalių susitarimu.  

Rietavo miškų urėdijoje:
JoNas RekaŠius, dirbęs tverų giri-
ninkijos girininku, 2009 m. kovo 30 d. 
atleistas iš šių pareigų darbdavio inici-
atyva;
stasys Vaičikauskas, dirbęs Gilio-
girio girininkijos girininku, panaikinus 
2009 m. balandžio 1 d. šią girininkiją, 
perkeltas tverų girininkijos girininku; 
ViktoRiJa NiJolė stoNkuVieNė, dir-
busi Giliogirio girininkijos girininko pa-
vaduotoja, 2009 m. kovo 30 d. atleista iš 
šių pareigų darbdavio iniciatyva;
alGimaNtas JokNys, dirbęs Giliogirio 
girininkijos eiguliu, 2009 m. kovo 30 d. 
atleistas iš šių pareigų darbdavio inici-
atyva.

Alytaus miškų urėdijoje:
Vytautas zeleNius, dirbęs miškų urė-
do pavaduotoju miškininkystei, 2009 m. 
balandžio 2 d. atleistas darbdavio inicia-
tyva.
 
Trakų miškų urėdijoje:
česloVas auRyla, dirbęs medelyno vir-
šininku, 2009 m. vasario 20 d. atleistas iš 
šių pareigų šalių susitarimu.

NAUJoS PAREIGoS






