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Liepos 23-25 d. Lietuvoje svečiavosi dr. 
L. Slonek, Čekijos valstybinių miškų ge-
neralinio direktoriaus patarėjas, buvęs 
ilgametis Mendel‘io žemės ir miškų ūkio 
universiteto (Brno mieste) Miškų ir me
dienos technologijų fakulteto dekanas. Jis 
lankėsi Generalinėje miškų urėdijoje, bu
vojo Anykščiuose, dalyvavo miesto šven
tėje. Čekų miškininkų atstovas perskaitė 
,,Anykščių šilelio“ ištraukas čekų kalba. Iki 
praėjusių metų A. Baranausko „Anykščių 
šilelis“ buvo išverstas į 12 kalbų. Čekijos 
valstybiniai miškininkai pritarė generali
nio miškų urėdo B. sakalausko pasiūlymui 
išsiversti ,,Anykščių šilelį” į čekų kalbą. Per 
metus sudėtingą poemos tekstą išvertė 
Brno Masaryko universitete baltų kalbas 
studijuojanti E. seitlova, ją konsultavo uni
versitete dirbantys dėstytojai iš Lietuvos – 
poetas A. Grybauskas, filologas V. Šeferis 
bei Vilniaus universiteto dėstytojai. 

Liepos 26 – 29 d. Lietuvoje, Aplinkos mi
nisterijos kvietimu, lankėsi Pasaulio pavel
do centro skirti ekspertai Kuršių nerijai 
parengtų teritorijų planavimo doku-
mentų sprendiniams ir jų įgyvendini-
mo galimoms pasekmėms įvertinti.

Liepos 29 d. Girionyse, Dubravos EMM 
urėdijoje lankėsi privačių miškų savi-
ninkų delegacija (40 žmonių) iš Norve-
gijos. Juos lydėjo PMsA atstovai R. Ku
liešis, G. Kadžiulis. svečiai domėjosi ap
valiosios medienos kainomis, medienos 
ruošos įkainiais, kaip medelyne augina
mi miško sodmenys.

Liepos 31 d. Palangoje vyko Lietu-
vos paraplegikų asociacijos įkūrėjo 
S. Kutkevičiaus atminimo renginys. 
Padedant buvusiam Šventosios girinin
kui R. Kvikliui, Kretingos miškų urėdui 
A. Baranauskui, 1996 m. Monciškėse 
buvo pradėtas kurti Lietuvos paraple

gikų asociacijos „Landšafto terapijos ir 
rekreacijos centras“. Renginyje dalyvavo 
generalinio miškų urėdo pavaduotojas 
A. Vancevičius. 

Rugpjūčio 1 d. įsigaliojo aplinkos minist
ro įsakymas ,,Dėl Miško bei dekoraty-
vinių sodmenų apskaitos ir invento-
rizacijos tvarkos“ pakeitimo. Pakeistas 
Miško bei dekoratyvinių sodmenų aps
kaitos ir inventorizacijos tvarkos aprašas, 
patvirtintas 2004 m. birželio 21 d. įsaky
mu nr. D1349. naujame apraše neteko 
galios 10 ir 13 punktai, pateiktos naujos 
8 ir 19 p. redakcijos. 

Rugpjūčio 3 d. aplinkos ministras G. Kaz
lauskas patvirtino LR Aplinkos ministe-
rijos struktūrą ir pareigybių sąrašą, 
kurie įsigalioja nuo rugsėjo 15 d.
 
Rugpjūčio 3 d. žemės ūkio ministro 
K. Starkevičiaus įsakymu Nr. 3D-562 
patvirtinta Lietuvos kaimo tinklą su-
darančių institucijų ir organizacijų ir 
joms atstovaujančių asmenų sudėtis. 
Šio tinklo tikruoju nariu patvirtinta Lie
tuvos miško savininkų asociacija.

Rugpjūčio 5-6 d. Generalinė miškų urė-
dija organizavo Lietuvos, Latvijos, Es-
tijos ir Suomijos miškų bei medžioklės 
specialistų darbo grupės susitikimą 
Joniškio ir Panevėžio miškų urėdijo-
se, įgyvendinant 2004 m. sausio 2830 d. 
Šiaulių universitete įvykusio tarptautinio 
simpoziumo „Racionalus elninių žvėrių 
populiacijos valdymas miško buveinėse“ 
rezoliuciją ir LŽŪu Miškų ir ekologijos 
fakulteto bei Vilniaus universiteto Eko
logijos instituto pasiūlymus. specialistai 
susipažino su šių miškų urėdijų prižiūri
mais profesionalios medžioklės plotais ir 
jų tvarkymu, miškotvarkos ir medžioklė
tvarkos projektais, elninių žvėrių popu

liacijų gausinimo programomis, preven
cinėmis priemonėmis, kuriomis siekia
ma sumažinti žvėrių daromą žalą miško 
želdiniams bei žemės ūkio pasėliams, 
aptarė aktualių miškų bei medžioklės 
tvarkymo klausimų sprendimus kaimy
ninėse šalyse. LŽŪu Miškų ir ekologijos 
fakulteto Medžioklėtyros laboratorijos 
vadovas dr. K. Pėtelis padarė pranešimą 
,,Danielių aklimatizacija Lietuvoje”, Esti
jos valstybinių miškų centro Medžioklės 
skyriaus vedėjas K. Mianniste informavo 
apie privalomo minimalaus elninių žvė
rių sumedžiojimo limito nustatymą bei 
medžioklės plotų vienetų formavimą, 
suomijos centrinės medžiotojų orga
nizacijos direktorius J. Pigg – apie šios 
valstybinės institucijos veiklą ir medžio
tojų parengimą suomijoje. 

Rugpjūčio 7 d. įsigaliojo aplinkos minis
tro įsakymas dėl Telšių apskrities (Ma
žeikių, Plungės, telšių rajonų ir Rietavo 
savivaldybės) miškų tvarkymo schemos 
ir Alytaus miesto savivaldybės vidinės 
miškotvarkos projekto tvirtinimo. 

Rugpjūčio 7 d. į Lietuvą buvo atvykę 
miškininkai iš Ukrainos: Ternopolio 
regiono bei Kremenets miškų ūkio 
kolegijos vadovybė. Delegacijai va
dovavo „Kremenets lisgosp“ miškų 
ūkio valdymo viršininkas K. Igor. Prieš 
6erius metus prasidėjęs bendradarbia
vimas tarp Lietuvos ir ukrainos valstybi
nių miškininkų tęsiasi: pernai rugpjūtį 
ukrainoje lankėsi Lietuvos miškininkų 
delegacija. svečiai apsilankė Genera
linėje miškų urėdijoje, kur generalinio 
miškų urėdo pavaduotojai G. Visalga ir 
A. Vancevičius pristatė Lietuvos valsty
binių miškų sistemą, svarbiausius vei
klos prioritetus, miškininkavimo ypatu
mus, atsakė į klausimus.
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aRugpjūčio 9 d. Birštone baigėsi savaitę 
vykusi tarptautinė irklavimo šventė 
„Gintaro keliui atminti“. Šventės metu 
buvo organizuotos kelionės laivais ir 
baidarėmis nemunu, Verkne, vyko vi
kingų žygiai laivais. Miškininkams buvo 
organizuota istorinė rungtis – plaukimas 
rąstais. stipriausia pasirodė Prienų miškų 
urėdijos Šilavoto girininkijos girininko V. 
Dereškevičiaus suburta komanda, laimė
jusi šias varžybas. 
 
Rugpjūčio 10 d. susisiekimo ministeri
joje vyko pasitarimas dėl apvaliosios 
medienos gabenimo tvarkos tobuli-
nimo. Posėdyje dalyvavo susisiekimo 
ministerijos viceministras R. Vaštakas, 
ministro patarėjas R. Bražinskas, Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos generalinis 
direktorius V. Puodžiukas, generalinio 
miškų urėdo pavaduotojas G. Visalga, 
privačių miškų savininkų, medienos pre
kybos asociacijų, miškų urėdijų atstovai. 
1997 m. įvestas krovininio transporto, 
vežančio apvaliąją medieną, bendrojo 
svorio ribojimas iki 40 t valstybei ir jos 
piliečiams daro didelę žalą: beveik dvi
gubai padidina atstumą, kurio reikia tam 
pačiam medienos kiekiui pervežti, tiek 
pat padidėja sunaudojamų degalų kiekis 
ir aplinkos tarša, mažinamas darbo efek
tyvumas bei konkurencingumas. Gene
ralinė miškų urėdija ir asociacijos pasiū
lė atsisakyti bendrosios masės ribojimo 
iki 40 t ir vadovautis leistina apkrova 
ant ašių. Įgyvendinus šiuos pasiūlymus, 
bendroji masė padidėtų iki 4852 t, pa
didėtų medienos pervežimo sektoriaus 
efektyvumas. Minėtas pakeitimas turėtų 
teigiamos įtakos ir ekologijai bei krašto 
keliams. 

Rugpjūčio 12 d. Ūkio ministerijoje lankę
sis Švedijos baldų kompanijos ,,Ikea” 
atstovas aptarė galimą medienos drož
lių plokščių gamybos plėtrą Kazlų Rūdo
je bei uAB ,,Girių bizonas” energetikos 
ūkio pertvarkymą, panaudojant katilinei 
biokurą.
 
Rugpjūčio 12 d. parengtas Biržų rajo-
no valstybinės reikšmės miškų plotų 
schemos pakeitimo projektas.

Rugpjūčio 12 d. naktį Šalčininkų rajone 
tartoko kaime apvogta Šalčininkų miš
kų urėdijai priklausanti miško technikos 
parduotuvė. Padaryta apie 25 tūkst. litų 
žala. 

Rugpjūčio 13 d. Druskininkų miškų 
urėdijoje surengtas pirmojo tautodai-
lininkų plenero 20-mečio minėjimas 
(plačiau – 23 p.). 

Rugpjūčio 15-16 d. Vėžaičiuose vyko tra
dicinis renginys „Miško dienos 2009“.  Šeš
tą kartą vykusiame renginyje dalyvavo ir 
svečių iš užsienio.

Rugpjūčio 20-26 d. Lietuvoje lankėsi 
Dresdeno technikos universiteto Ta-
randto miškų fakulteto delegacija (14 
studentų ir 4 profesoriai), vadovaujama 
prof. A. Bemmann. svečiai lankėsi LŽŪu 
Miškų ir ekologijos fakultete, Šilutės, 
Jurbarko, Alytaus, Prienų, Vilniaus miškų 
urėdijose, Kuršių nerijos, Dzūkijos nacio
naliniuose parkuose, Čepkelių rezervate. 
su Lietuvos miškų ūkiu juos supažindino 
LŽŪu rektorius prof. R. Deltuvas, MEF de
kanas doc. E. Bartkevičius, miškų urėdijų 
ir parkų darbuotojai. 

Rugpjūčio 21 d. LMSA Valdybos po-
sėdyje aptarta Generalinės asamblėjos 
sprendimų, veiklų ir projektų įgyven
dinimo eiga, rajoninių skyrių veiklos 
tolesnio aktyvinimo galimybės, naujų 
narių priėmimas ir sutarčių su jais pasi
rašymas. 

Rugpjūčio 26 d. Girionyse, Dubravos 
EMM urėdijoje surengta Lauko diena 
,,Hibridinės drebulės sėklų ir sodme-
nų išauginimas“, skirta žemdirbiams, 
miško savininkams, miškininkams ir vi
siems, norintiems veisti trumpos apy
vartos plantacinius hibridinės drebulės 
želdinius. Lauko dienos rengiamos pagal 
Lietuvos miškų institute vykdomą pro
jektą „Hibridinės drebulės dauginimo 
ypač produktyviems želdiniams veisti 
intensyvios plantacinės miškininkystės 
srityje inovatyvių technologijų ir moks
lo žinių taikymas bei jų sklaida“, kuris 
vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 
20072013 m. programos priemonę „Pro
fesinio mokymo ir informavimo veikla“ 
veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio veiklos 
ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūky
je mokslo žinių ir inovacinės praktikos 
sklaida“. 
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latvijoje ir estijoje įsteigti Valstybiniai 
miškų registrai, analogiški lietuvos 
miškų valstybės kadastrui. Baltijos ša-
lių miškų registrai ir kadastrai sudaro 
miško išteklių informacinės sistemos 
pagrindą.

LATVIJoS MIŠKų REGISTRAS
šios šalies miškų registre kaupiami duo-
menys apie visus šalies miškus. registro 
duomenys atnaujinami, vykdant invento-
rizaciją ir registruojant pakitimus dėl ūki-
nės veiklos. Kiekvienas miško savininkas 
privalo teikti duomenis apie įvykdytus 
kirtimus ir turi teisę gauti duomenis iš 
registro apie savo miškus nemokamai. 

informacinių sistemų departamentas 
2007 m. užbaigė ir įsavino Valstybinės 
miškų tarnybos teritoriniuose vienetuose 
Miškų registro 2-ąją versiją. naudojama 
Oracle duomenų bazių valdymo sistema 
ir ESRI ArcGIS server programinė įranga. 
esminė naujos is ypatybė – regioninių 
duomenų bazių sujungimas į centrinę 
duomenų bazę, suteikiant prie jos prieigą 
per internetą reikiamiems vartotojams 
(valstybės įstaigoms, miškų savinin-
kams). Be miško išteklių, duomenų bazė-
je dar talpinama informacija apie gaisrus, 
žvėrių išteklius, medžioklėtvarką, saugo-
mas teritorijas.

Miškų registrų tvarkymas 
Baltijos šalyse

Valstybinės miškų tarnybos vyr. gi-
rininkijose skaitmenizuojami privačių 
miškų grafiniai duomenys, vėliau per-
duodami į centrinę duomenų bazę.

privačių valdų savininkai gali jungtis 
prie Valstybinio miškų registro ir matyti 
visą savo valdų informaciją, tačiau tam 
jie turi atvykti į tarnybą, kur gauna pri-
sijungimo vardą ir slaptažodį. pastaruo-
ju metu tuo naudojasi dar nedidelė dalis 
privačių valdų savininkų. dalis sklypinės 
informacijos yra laisvai prieinama visuo-
menei. 

Kasmet miškų registro duomenys 
yra apibendrinami ir pateikiami kaip 
„latvijos miškų statistika“. Miškų re-
gistrą prižiūri ir aptarnauja Valstybinės 
miškų tarnybos informacinių sistemų 
departamentas (11 žmonių). Į jo sudėtį 
įeina: Miško išteklių sektorius, Gis sky-
rius ir techninio aprūpinimo skyrius. 
Gis duomenų panaudojimo pagerini-
mui pradėti naudoti Gps imtuvai. tech-
ninę bazę sudaro 12 serverių. serveriai 
įvairios konstrukcijos (spintiniai ir sta-
liniai) ir įvairių gamintojų (dell, iBM, 
Hp, vietinės gamybos).

ESTIJoS MIŠKų REGISTRAS 
Jis pradėtas 2003 m. duomenys registre 
saugomi ne senesni nei 10-ies metų. Ka-
dangi dalis miškų nėra inventorizuoti, 

dalis – inventorizuoti anksčiau kaip prieš 
10 metų, todėl iš 2,11 mln. ha registre yra 
duomenys apie 1,67 mln. ha miškų. Visus 
duomenis apie privačius ir valstybinius 
miškus inventorizuotojai pateikia tiesio-
giai Miškininkystės ir miško apsaugos 
centrui. duomenys teikiami elektroni-
nėje formoje nustatytu formatu. Kasnakt 
duomenys perduodami į miškų registrą 
(tik pasikeitę sklypai). naudojamas Ftp 
protokolas. duomenys kontroliuojami ir 
pakeitimai gali būti atmesti, jei neatitin-
ka reikalavimų. Buvo bandoma sukurti 
ir naudoti vieningą pirminių duomenų 
pateikimo ir apdorojimo programą, bet 
tam pasipriešino įmonės, turinčios savo 
programas.

Miško savininkai bet kokiu ūkinės 
veiklos klausimu, ypač ruošdamiesi kirti-
mams, turi kreiptis į centrą ir gauti leidi-
mą. Kirtimus kontroliuoja 70 specialistų 
iš Aplinkos ministerijos inspekcijos.

estijos miškų registras naudoja Ora-
cle duomenų bazių valdymo sistemą ir 
MapInfo geografinę programinę įrangą. 
ESRI produktai naudojami tik duome-
nų spausdinimui. informacinę sistemą 
kūrė vietinė informacinių technologijų 
kompanija, o konkretūs sistemos kom-
ponentai sukurti Miškininkystės ir miš-
ko apsaugos centro darbuotojų ir kitų 
miškininkų organizacijų. Centrinės is 
dalies sukūrimas kainavo 10 mln. kronų 
(apie 2,2 mln. litų). taip pat buvo gauta 
es struktūrinių fondų parama (1 mln. 
eurų), kuri panaudota aprūpinti miškų 
kontrolės tarnautojus, inspektorius mo-
bilia technine ir programine įranga. sis-
temos palaikymui kasmet skiriama apie 
1 mln. kronų.

Miškų registro duomenimis naudoja-
si visi valstybės tarnautojai, inspektoriai, 
dirbantys aplinkos bei miškų kontrolės 
srityje (apie 350 specialistų). inspekto-
riai naudoja lauko kompiuterius su Gps 
ir bevieliu interneto ryšiu (Xplorer tipo, 
apie 100 vnt.). Jie gali dirbti miške tie-
siogiai su centrine duomenų baze, orto-
fotoplanais, taip pat turi užkrautą lokalią 
duomenų bazę (šiam tikslui anksčiau 
naudojo MySQL, dabar ORACLE). re-

Latvijos Valstybinėje miškų tarnyboje
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gistro duomenų tvarkymo programinės 
įrangos įdiegimas išlaisvino 30 žmonių, 
atliekančių miškų tikrinimus.

privačių valdų savininkai gali jungtis 
prie miškų registro, naudodami elektro-
nines asmens tapatybės korteles. Jie gali 
įgalioti tvarkyti jų valdas ir kitus asme-
nis. prisijungę asmenys gali matyti visą 
informaciją apie savo valdas, interakty-
viai pateikti prašymus dėl miškų ūkinės 
veiklos vykdymo, pažymint norimą kirsti 
taksacinį sklypą ar nubraižant ekrane no-
rimą kirsti sklypo dalį. šiuo funkcionalu-
mu jau naudojasi apie 5 proc. visų priva-
čių miškų savininkų, jų skaičius sparčiai 
didėja. prašymai analizuojami programi-
nės įrangos ir miškų registro tarnautojų 
ir nustatyta tvarka yra patvirtinami arba 
atmetami. registro duomenimis naudo-
jasi ir mokesčių inspekcija, įvairūs pro-
jektuotojai pagal sutartis. Miškų registras 
teikia duomenis neatlygintinai bei pats 
neatlygintinai naudojasi kitų valstybi-
nių registrų informacija. Visi valstybinai 
miškai nekilnojamojo turto kadastre įre-
gistruoti prieš 10 metų (apmatuoti dau-
giausiai preliminariais matavimais).

duomenis iš žemės registro apie 
miško valdų ribas Miškų registras gauna 
nuolat ir nemokamai. ilgą laiką, kaip ir 
lietuvoje, užsitęsusi diskusija dėl atsis-
kaitymo už teikiamus registrų duomenis 
buvo išspręsta valstybės naudai – valsty-
bės registrai vieni iš kitų duomenis gauna 
nemokamai. estija nuo 1997 m. skelbia 

duomenis apie miško žemės rinką, par-
davimų skaičių, miško kainas pagal aps-
kritis.

MapInfo šiuo metu yra nebepalaiko-
ma. prie sistemos negali jungtis Microsoft 
Vista klientai. dėl tokios susidariusios si-
tuacijos planuojama informacinę sistemą 
kurti iš naujo. numatoma naudoti ORA-
CLE duomenų bazių valdymo sistemą ir 
atviro kodo Gis programinę įrangą.

Miškų registrą prižiūri Miškininkys-
tės ir miško apsaugos centro Miškų regis-
tro skyriaus 8 darbuotojai: iš jų 3 priima 
ir tikrina duomenis (1 dirba tartu mies-
te, du – taline), 1 programuotojas rengia 
taikomąsias programas, 1 dirba su ESRI 
programomis, 1 apmoko vartotojus, kon-
sultuoja. Į šio skyriaus funkcijas neįeina 
techninės įrangos palaikymas. techninę 
bazę sudaro 11 įvairios konstrukcijos 
serverių (spintiniai ir staliniai) ir įvairių 
gamintojų (DELL, IBM, HP, MicroLink).

LIETUVoS MIŠKų KADASTRAS
Mūsų šalies miškų kadastras įsteigtas 2003 
m. Kadastrą tvarko Valstybinės miškotvar-
kos tarnybos Miškų informacijos ir kadas-
tro skyrius (13 darbuotojų). Jis užtikrina 
miškų kadastro tvarkymą bei duomenų 
patikrinimus vietoje, valstybinės reikšmės 
miškų plotų schemų, miškų priskyrimo 
miškų grupėms planų rengimą, privačių 
miško valdų miškotvarkos projektų tvir-
tinimą ir registravimą bei kitas Aplinkos 
ministerijos deleguotas funkcijas.

programinė miškų kadastro įranga 
pradėta konstruoti 2000 m. pagrindu 
pasirinkta SQL Server 2005 duomenų ba-
zių valdymo sistema ir ESRI ArcGIS ge-
oinformacinės programinės priemonės. 
Miškų kadastro tvarkymo programinės 
įrangos sukūrimas ir modernizavimas bei 
techninės įrangos įsigijimas per 9-erius 
metus kainavo iš viso apie 1,9 mln. litų. 
didžiąją šios sumos dalį (apie 1,1 mln. 
litų) sudaro es lėšos. techninė bazė susi-
deda iš 11 serverių (pagrinde Hp).

Miškų kadastre įregistruoti visi lietu-
vos miškai, apimantys 2,2 mln. ha plotą, 
duomenų bazėse saugomi 1,3 mln. vnt. 
taksacinių sklypų grafiniai ir tekstiniai 
duomenys. duomenis kadastrui nustaty-
ta forma teikia miškų inventorizuotojai, 
miškų urėdijos, miškų savininkai, miškų 
kontrolės inspektoriai. pagal Miškų įsta-
tymo reikalavimus, visi lietuvos miškai 
perinventorizuojami kas 10 metų. Miškų 
kadastro duomenų pagrindu atliekama 
valstybinė miškų apskaita, rengiamos 
įvairios miškų statistinės ataskaitos.

duomenys miško savininkams apie 
jų miškus suteikiami nemokamai, atly-
ginamos tik pateikimo išlaidos. Kitiems 
naudotojams duomenys suteikiami pa-
gal duomenų teikimo arba keitimosi 
sutartis. šiuo metu diegiamos programi-
nės priemonės, leisiančios nutolusiems 
miškų kadastro duomenų naudotojams 
tiesiogiai per internetą jungtis prie duo-
menų bazių, miškų žemėlapių. diegia-
mos priemonės leidžia ne tik peržiūrėti 
duomenis, bet ir juos atnaujinti – įnešti 
pokyčius dėl įvykdytų miško kirtimų, at-
kūrimo. pagrindinę tokių naudotojų dalį 
sudaro miškų urėdijos, regionų aplinkos 
apsaugos departamentų inspektoriai.

Prof. AnDRIus KuLIEŠIs
Valstybinės miškotvarkos tarnybos 

direktorius

AntAnAs LEKstutIs
Miškų informacijos ir kadastro 

skyriaus vedėjas

JuLIus JuoDIs 
Informatikos skyriaus vedėjas

Estijos miškų registro vieša internetinė duomenų prieiga (http://register.metsad.ee/avalik/)
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Miškų ūkio plėtros kai kurie aspektai
lr Vyriausybės 2008-2012 m. programoje 
patvirtintos nuostatos: parengti naciona-
linę miškų sektoriaus programą, siekiant 
užtikrinti racionalų žemės ir miškų ištek-
lių naudojimą (433 p.); numatyti miškų 
ūkio pertvarkymą, siekiant ūkininkavimo 
efektyvumo (488 p.); įvertinti už valstybi-
nių miškų valdymą atsakingų institucijų 
veiklos efektyvumą, siekiant optimaliai 
efektyvaus valdymo (489 p.); peržiūrėti 
Medžioklės įstatymą, atsižvelgiant į pri-
vačių valdų savininkų ir naudotojų teises 
(525 p.); parengti ir pradėti įgyvendinti 
skatinimo už tinkamą saugomų objektų ir 
teritorijų apsaugos, tvarkymo ir naudoji-
mo režimo laikymąsi priemonių sistemą 
vietos gyventojams saugomose teritori-
jose (475 p.); peržiūrėti veiklos ribojimus 
visose saugomose teritorijose (521 p.).

tai teikia vilčių, kad bus pradėti spręsti 
įsisenėję miškų politikos bei ekonomikos 
uždaviniai, susiję su lietuvos miškų ūkio 
efektyvumo didinimu, koordinuojant viso 
miškų sektoriaus veiklą, tobulinant vals-
tybinio miškų ūkio organizacines struk-
tūras ir sukuriant privataus, suteikiant 
medžioklės ūkio tvarkymo teises privačių 
miškų savininkams, atsisakant nepagrįstų 
ribojimų saugomose teritorijose ir kom-
pensuojant už esamus.

NAcIoNALINėS MIŠKų PRoGRAMoS 
nacionalinių miškų sektoriaus programų 
(nMp) rengimo principus jau seniai su-
formulavo miškų politikos mokslas. Jie 
aprobuoti pasaulinių miškų organizacijų 
FAo (1996) bei ipF (1997) direktyvose 
ir programose. tarp jų svarbūs visų suin-
teresuotų miškų sektoriaus plėtra grupių 
dalyvavimo, bendradarbiavimo, holistinio 
bei tarpžinybinio požiūrio principai. Į tai 
reikėtų atsižvelgti, rengiant nacionalinę 
miškų sektoriaus programą. nMp yra ite-
ratyvinis procesas, vykstantis naudojant 
pagrindinius nMp elementus (principus): 

dalyvavimo mechanizmas, tarpžinybinis 
požiūris, susitarimai ir konfliktų spren-
dimas. dalyvavimo principas reiškia, kad 
rengiant bei įgyvendinant nMp siekiama, 
kad dalyvautų visos suinteresuotos šalys 
ir kad su nMp bei jos rezultatais sutik-
tų visi procese dalyvaujantys partneriai. 
tarpžinybinis požiūris apima koordina-
vimą tarp su miškais susijusių ministerijų 
ir institucijų bei verslo sektoriaus ir ne-
vyriausybinių organizacijų. susitarimų ir 
konfliktų sprendimų būdai priklauso nuo 
dalyvaujančių partnerių. Vienokie jie bus 
tarp vyriausybės institucijų, kitokie – tarp 
vyriausybės institucijų ir verslo atstovų, 
dar kitokie – tarp verslo atstovų ir visuo-
menės organizacijų. 

Minėtų principų įgyvendinimo la-
biausiai ir trūksta lietuvos miškų sek-
toriuje. lietuvoje maža miškų ūkio ir 
medienos pramonės politikos koordi-
navimo ar integracijos požymių. daž-
niau pasitaiko susipriešinimo bei įvairių 
nepagrįstų nuostatų skleidimo. pavyz-
džiui, medienos pramonė – tai „rykliai”, 
išnaikinsiantys lietuvos miškus, pro-
testai prieš celiuliozės – popieriaus bei 
medienos plokščių fabrikus, miškų sau-
gojimą, priešpastatant ekonominiams 
poreikiams. rezultatas – prarastos gali-
mybės plėtoti savo šalies medienos rinką 
bei sukurti lietuvoje daugiau pridėtinės 
vertės. BVp nuostoliai lietuvoje dėl ap-
valios medienos eksporto sudaro per 300 
mln. lt kasmet (1 lentelė). Apie ekono-
minius praradimus dėl saugomų teritori-
jų plėtros miškuose rašiau „Mūsų girio-
se” (2008 m. nr. 9). Jie vertinami milijar-
dinėmis sumomis. 

Viena iš galimų miškų ūkio ir medie-
nos pramonės integracijos formų galėtų 
būti biokombinatų kūrimas, kai medie-
ną perdirbančios įmonės pačios naudo-
ja miškus. Čia galimi įvairūs variantai. 
Vienas – užsiauginimas greitai augančių 

medžių rūšių plantacijų privačiose žemė-
se. Kitas – perdavimas valstybinių miškų 
kompleksinės priežiūros ir naudojimo 
teisės bei įsipareigojimų medienos pra-
monės įmonei, išliekant valstybinei miškų 
nuosavybei. Miškų urėdijose žymią dalį 
darbų jau atlieka privatūs rangovai: me-
dienos iškirtimas – 93,6 proc., medienos 
ištraukimas – 69 proc., medienos trans-
portavimas automobiliais – 63,3 proc. 
privatūs rangovai atlieka ir dalį miškų 
želdinimo bei priežiūros darbų (2007 m.). 
tad, yra galimybės žengti dar žingsnelį ir 
visą miškų urėdijos veiklą perduoti pagal 
sutartį privačiai įmonei. tokio perdavimo 
galimybių studija buvo atlikta dar 1999 m. 
Būtų galima pradėti nuo eksperimento 
vienoje miškų urėdijoje. tai išplėstų ir 
valdymo efektyvumo palyginimo galimy-
bes. išvados būtų pagrįstos konkrečiais 
tyrimais ir rezultatais, o ne teorinėmis 
prielaidomis ar emocijomis. 

VALDyMo STRUKTūRų 
EfEKTyVINIMAS
šiuo metu lietuvoje susiformavo dvi veik 
lygiavertės miškų ūkio sistemos: valsty-
binė ir privati. tačiau organizaciniu po-
žiūriu jos iš esmės skiriasi. Valstybiniame 
miškų ūkyje yra 37 etatus ir apie 2,5 mln. 
lt metinį finansavimą turinti GMu, 42 
miškų urėdijų sistema su 2,5 tūkst. dar-
buotojų (ne darbininkų) ir su apie 100 
mln. lt metinėmis išlaidomis (2007 m.). 
Bendroms miškų ūkio reikmėms sudaro-
mas kasmetinis 19 mln. lt fondas, iš ku-
rio daugiausia tenka valstybiniam miškų 
ūkiui. Vienas iš valstybinio miškų ūkio 
valdymo efektyvumo didinimo būdų ga-
lėtų būti išlaidų mažinimas. šiuo metu 
neabejojama dėl miškų urėdijų stambini-
mo (lžūu ataskaita, 2006). tačiau, kiek 
tai galėtų sumažinti valdymo išlaidas, 
neaišku. po nepriklausomybės atkūri-
mo lietuvoje nebuvo atlikta tyrimų, kiek 
reikia darbo bei kitų sąnaudų miškų ūkio 
administracinio valdymo personalo funk-
cijoms atlikti. 

Visiškai privatus žemės ūkis turi že-
mės ūkio ministeriją, žemės ūkio skyrius 
savivaldybėse ir specialistus seniūnijo-
se, žymi dalis ūkio ministerijos funkcijų 
tenka privačioms įmonėms, o privataus 
miškų ūkio organizacinių struktūrų veik 
nėra. šiuo metu vykdomos kai kurios pri-
vataus miškų ūkio valstybinio reguliavi-
mo funkcijos yra išskaidytos tarp įvairių 
institucijų.

Lentelė. BVP nuostoliai dėl medienos eksporto

Metai

Medienos gaminių pramonė Apvalios medienos eksportas BVP nuostoliai

Apvalios 
medienos 

sunaudojimas, 
mln. m³

BVP, 
mln. 

Lt

BVP tenkanti 
1 m³ apvalios 
medienos, Lt

mln. m³ Vidutinė kaina, 
Lt/m³ Lt/m³ Iš viso, 

mln. Lt

2001 3,0 610,3 203,4 1,324 75,5 127,9 169,3

2002 3,1 715,9 230,9 1,439 76,9 154,0 221,6

2003 3,5 856,9 244,8 1,432 76,7 168,1 240,7

2004 3,6 1011,2 280,9 1,220 89,6 191,3 233,4

2005 3,6 1226,0 340,6 1,174 103,8 236,8 270,9

2006 3,9 1236,6 317,1 1,061 103,1 214,0 227,1

2007 3,9 1261,4 323,4 1,701 146,7 176,7 301,5
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privataus miškų ūkio valstybinio re-
guliavimo trūkumai atskleisti lžūu stu-
dijoje (2007 m.): nepakankamai sistemi-
nis miškų ūkio teisinis reglamentavimas; 
valstybinio reguliavimo institucijos neturi 
betarpiškumo požymių su privačių miš-
kų savininkais; miško savininkų paramos 
sistema iš nacionalinių lėšų nėra aiški, o 
paramos ir es lėšų skirstymo procedūros 
pernelyg biurokratinės ir sudėtingos; nėra 
privačių miško savininkų mokymo, švie-
timo ir konsultavimo vieningos sistemos; 
miško savininkų kooperavimasis ir asoci-
javimasis yra neaktyvus.

Valstybiniame privataus miškų ūkio 
reguliavime nepakankamai akcentuoja-
mos socialinių kaimo plėtros problemų 
sprendimo galimybės, plėtojant miški-
ninkystę (gyventojų pajamų bei užim-
tumo augimas); nesprendžiami optima-
laus medienos tiekimo iš privačių miškų 
užtikrinimo uždaviniai; susidarė daug 
nesprendžiamų konfliktinių situacijų dėl 
socialinių, ekologinių miškų funkcijų ne-
suderinamumo. 

privačių miškų organizacinės struk-
tūros turėtų spręsti tokius pagrindinius 
uždavinius: teisės aktų tobulinimas; ko-
operavimasis, asocijavimasis bei privačių 
girininkijų steigimas; es paramos panau-
dojimas; informavimas, konsultavimas ir 
mokymas; miško valdų konsolidavimas; 
kompensacijos už ribojimus; skatinimas; 
inovacijų plėtra; kirtimų leidimai; ap-
rūpinimas miškotvarkos medžiaga; ats-
tovavimas. šiuos uždavinius spręstų ne 
išskaidyta tarp atskirų institucijų (Aplin-
kos, žemės ūkio ministerijos, regioninės 
aplinkos apsaugos agentūros, miškų urė-
dijos ir kt.), o labiau koncentruota organi-
zacinė struktūra.

siūlymai pavesti privačių miškų prie-
žiūrą miškų urėdijoms visai nelogiški, nes 
miškų urėdijos yra pelno siekiančios įmo-
nės ir jos neturėtų prižiūrėti savo konku-
rentų – privačių miškų savininkų. sunkiai 
įsivaizduojamas miškų urėdijų rūpestis ir 
konsultavimas, kad mediena iš privačių 

miškų būtų parduodama savininkui geriau-
siomis kainomis. Be to, miškų urėdijos turi 
savo problemų, kad išmoktų dirbti rinkos 
ekonomikos sąlygomis, kai medienos kainų 
ciklo amplitudė gali kisti 2 kartus (žr. pav.).

lietuvos privataus miškų ūkio organi-
zacinio modelio pagrindą galėtų sudaryti 
savivaldybių lygmens miškų ūkio specia-
listai, vykdantys miško savininkams rei-
kalingas funkcijas. tokia struktūra sėk-
mingai veikė ir tarybiniais laikais kolūki-
niuose miškuose.

Akivaizdu, kad papildomų lėšų surasti 
tokiai struktūrai šiuo metu nerealu. Gali-
mi sprendimo būdai: 1) valstybės institu-
cijų dalies funkcijų, susijusių su privačiais 
miškais, perdavimas savivaldos organiza-
cijoms; 2) panaudojimas esančių lėšų šalti-
nių: šiuo metu naudojamos žūM lėšos su 
miškais susijusioms funkcijoms, AM pri-
vačių miškų tarnybos lėšos, specialiosios 
Bendrųjų miškų ūkio reikmių programos 
lėšos privačiam miškų ūkiui, rAAd lėšos 
kirtimų leidimų bei miškotvarkos priežiū-
ros funkcijoms, medienos naudojimo mo-
kesčiai ir kt. tai būtų pagrindas privačių 
miškų bendrųjų reikmių fondui. 

MEDIENoS NAUDoJIMo 
APMoKESTINIMAS
Medienos naudojimo apmokestinimo 
galimybių analizė yra viena iš lrV 2008-
2012 m. programos įgyvendinimo prie-
monių. lžūu analizavo (2006 m.) 10 eu-
ropos šalių mokesčius į valstybės biudžetą 
už valstybinio miško naudojimą ir nu-
statė, kad tokius mokesčius moka 7 šalys 
(Austrija, Vokietija, lenkija, latvija, esti-
ja, švedija, lietuva). Mokestis kito nuo 3 
iki 17 proc. pajamų. lietuvoje nustatytas 
5 proc. mokestis į valstybės biudžetą nuo 
medienos pardavimo pajamų.

Mokesčio už medienos naudojimą me-
todinį pagrindą sudaro nenukirsto miško 
kainos, nustatomos, remiantis apvaliosios 
medienos rinkos kaina ir medienos ruo-
šos kaštais. Kadangi iš nenukirsto miško 
kainos finansuojamas miškų atkūrimas 

Apvaliosios medienos pardavimo vidutinė kaina miškų urėdijose

ir priežiūra, tai mokesčius už medienos 
naudojimą sudarytų skirtumas tarp ne-
nukirsto miško kainos ir miškų atkūrimo 
bei priežiūros kaštų. Analizuojant mokes-
čių už medienos išteklius galimybes rei-
kia: 1) išaiškinti nenukirsto miško kainas; 
2) nustatyti būtinus miškų atkūrimo ir 
priežiūros darbus ir jų kaštų normatyvus; 
3) nustatyti mokesčių tarifus.

Analizuojant naujų mokesčių įvedimo 
ar esamų keitimo galimybes, reikėtų įver-
tinti esamą mokesčių naštą. pagal dabarti-
nę tvarką miškų urėdijos mokės: 15 proc. 
pajamų mokestį nuo darbo užmokesčio, 
atėmus neapmokestinamąjį pajamų mini-
mumą; 9 proc. privalomąjį sveikatos drau-
dimą bei 30,7 proc. socialinio draudimo 
mokestį nuo darbo užmokesčio; 5 proc. 
nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną 
ir nenukirstą mišką; 20 proc. pelno mokes-
tį. pVM mokesčio (19 proc. nuo parduo-
damos produkcijos ir paslaugų kainų) iš 
miškų urėdijų į valstybės biudžetą patenka 
skirtumas tarp sumokėto ir gauto pVM. 
GMu duomenimis (Miškų urėdijų 2007 m. 
veiklos rodikliai), 2007 m. miškų urėdijų 
sumokėtų mokesčių į valstybės biudžetą 
suma buvo 133,3 mln. lt. tai sudarė 25,9 
proc. pajamų arba 36,4 proc. miškų urėdijų 
sukurto BVp. toks mokesčių lygis yra dėl 
kitoms ūkio šakoms nebūdingo 5  proc. 
medienos pardavimo pajamų mokesčio ir 
dėl didesnės darbo sąnaudų dalies, kurios 
apmokestinimas yra aukštesnis.

SIūLyMAI:
*sukurti miškų sektoriaus plėtra suin-

teresuotų valstybinių, verslo bei nevyriau-
sybinių organizacijų bendradarbiavimo 
mechanizmus, siekiant didžiausios miškų 
sektoriaus pridėtinės vertės, atsižvelgiant 
į pagrįstus socialinius – ekologinius apri-
bojimus;

*nustatyti miškų urėdijų būtinus dar-
bus (tarp jų ir administracinius – organi-
zacinius bei viešąsias paslaugas) ir įvertin-
ti jų darbo imlumą bei kaštus;

*Atlikti vienos miškų urėdijos visos 
veiklos perdavimo privačiai įmonei eks-
perimentą, išliekant valstybinei miškų 
nuosavybei;

*sukurti privataus miškų ūkio organi-
zacines struktūras, būtinas jų valstybinio 
reguliavimo funkcijoms.

Dr. (hp) stAsys MIzARAs

LMS paStaba: ne visos autoriaus mintys 
su tampa su oficialia LMS pozicija, kuri buvo 
išdėstyta ir žurnalo ,,Mūsų girios“ 2009 m. 
6-7 numeriuose.
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(Tęsinys, pradžia – 7 numeryje) 

šiaurės europos, ypač skandinavijos 
kraštuose – borealinių miškų zono-
je audrų ir dirvožemio suvelėnėjimo 
ir atmosferos taršos pavojus iš esmės 
mažesnis. Vėjavartoms palankiu ru-
dens ir žiemos audrų periodu dirvo-
žemis būna įšalęs ir mažiau permirkęs. 
Maistmedžiagėm neturtingi šiaurės 
kraštų dirvožemiai mažiau ir velė-
nėja, o patys miškai bręsta sveikesni. 
taigi skandinavijoje, kertant viršutinį 
ardą ne tik plynai, bet ir po 2–3 atve-
jų paliekama 150–250 geros kokybės 
medžių, kaip sėklojų ir atsiželdžiusio 
pomiškio priedanga (Bergman, Borset, 
leikola, 1981). priežemio mikrokli-
matui pagerinti menkavertis pomiškis 
pašalinamas, o galutinis kirtimas atlie-
kamas tada, kai suvešėję daigai būna 
4–8 metų. norvegijos patirtis (Bergan, 
1971) rodo, kad atvejinių kirtimų metu 
savaime atsiželdžiusių savaiminukų 
aukščio po kirtimų naujai pasodinti 
daigai niekada nepasiekia.

dėl atvejinių – atsiželdymo kirtimų 
perspektyvos europoje reikėtų sutik-
ti su įsivyravusia nuostata (Burschel, 
Huss, 1987), kad tik normaliai sufor-
muotame ugdytame tvariame miške 
jie turi aiškių privalumų. suprantama, 
ir atspariuose medynuose kirtimus ge-
riau išdėstyti juostomis, priešingai vy-
raujančių audrų krypčiai, negu kirsti 
visame plote.

Įvairiaamžiuose, tradiciškai at-
rankiniais kirtimais formuojamuose 
miškuose šių kirtimų įvairūs varian-
tai (Badeno, šveicariškas, Bavariš-
kas), kurie kadaise išsivystė Vidurio 
europoje Alpių miškų zonoje, plačiai 
praktikuojami iki šių dienų. šiandie-
niniai atrankiniai kirtimai jau nesilai-
ko buvusių sustabarėjusių schemų. Jie 
daugiausia taikomi mišrių, įvairiaam-
žių eglės–kėnio–buko medynų forma-
vimui kalnuotuose Alpių rajonuose. 
Atrankiniais kirtimais sudaroma tin-
kamiausia erdvinė medynų struktūra 

Kaip kertami miškai pasaulyje

ir optimali ekologinė aplinka miške. 
nemaža dalimi kaip tik jais reguliuo-
jama ir čionykščių mišrių miškų rū-
šinė sudėtis. Badeno kirtimų metodu 
atsiželdymo optimumui pasiekti ker-
tami 1,5–2 vidutinio medžio aukščio 
dydžio lizdai (Mayer, 1976), kurie už-
tikrina geriausias šviesos ir šilumos 
sąlygas pomiškiui.

išskirtinis šveicariško atrankinio 
kirtimo požymis yra laiko ir erdvės ko-
ordinuotumas bei pačių kirtimų laisvas 
atlikimas: nei išimamų medžių skaičius, 
nei tūris nelimituojamas. Kasmetinio 
medienos naudojimo ir ūkio (kirtimų) 
pastovumui užtikrinti eglės, buko ir 
kėnio miškuose, pagal leibundgut‘ą 
(1981; 1988), šiems kirtimams reika-
lingas mažiausiai 5–10 ha miško plotas. 
tokie kirtimai turi perspektyvą ir lie-
tuvos, ypač privačiuose miškuose.

Bavariškas atrankinis kirtimas išsi-
skiria kiekvieno medyno sklypo pakraš-
čių, orientuotų vakarų priešvėjine kryp-
timi, formavimo specifika ir ypač tinka 
mišriems su egle atspariems audroms 
medynams formuoti. 

MIŠKų KIRTIMAI MEDIENoS 
EKSPoRTUoToJų ŠALySE
Miškų kirtimai miškinguose kraštuose, 
turinčiuose stambų eksploatacinį sek-
torių, yra labiau pramoninio pobūdžio. 
praeityje šiose šalyse, kaip matyti iš JAV 
(Kairiūkštis, 1975), rusijos patirties, 
buvo praktikuotas tik geriausių medžių 
pasirinktinis kirtimas. dabar tokie kir-
timai dar būdingi pietų Amerikos, Af-
rikos ir okeanijos neišsivysčiusių šalių 
dideliems miškams. po pasaulinių miš-
kų kongresų (Buenos-Airės, 1972, Me-
xico, 1985) mums buvo demonstruoti 
gana primityvūs tokių kirtimų pavyz-
džiai Argentinoje ir Meksikoje.

Kanados, JAV, kaip ir rusijos šiau-
rinių ir rytinių rajonų, miškai XX a. 
daugiausia buvo kertami plynais kon-
centruotais kirtimais. naudojamos 
specialios miško kirtimo mašinos, eli-
minuojant individualų tikslingą kerta-

mų medžių parinkimą. iškirsti medžiai 
sortimentuojami, vietoje paketuojami, 
transportuojami pagal paskirtį. Kir-
timo vietose stambios atliekos smul-
kinamos specialiais smulkintuvais į 
medžio drožles arba sustumiamos į 
volus ir sudeginamos. tokių mašinų ir 
technologijos padariniai, suplūkiant ir 
apnuoginant bei nuskurdinant dirvo-
žemį, sukeliant erozijos grėsmę, pažei-
džiant pomiškį, likusių medžių stiebus 
ir šaknis, blogina bendrą ekologinę si-
tuaciją miške ir sunkina bendrą miško 
atžėlimo ir atkūrimo procesą.

XXi a. gyvosios gamtos globos ten-
dencijos, energetinė krizė bei aplinkos 
užterštumo didėjimas verčia net ir 
miškinguose kraštuose išplėsti miškų 
resursus ir tobulinti plynų kirtimų sis-
temas. Bandoma apriboti plynų kirti-
mų plotus, siūlomos kirtimo sistemos, 
padedančios sudaryti geras sąlygas 
natūraliai miškui atželti. tačiau tokios 
pastangos nesėkmingos. plynas miš-
ko kirtimas kompanijoms ir firmoms 
kainuoja 10–20 proc. pigiau. pri-
klausomai nuo vietovės, kertami visi 
medžiai, didesnio nei 8–14 cm skers-
mens. taigi po kirtimų biržėje daug 
kur lieka apie 10 proc. buvusio me-
dienos tūrio. pvz., rusijoje kirtimams 
skiriamos iki 50 ha stačiakampės bir-
žės, priklausomai nuo miško grupės 
ir miškų zonos: iki 100 m pločio biržė 
kertama i–os grupės, 150 m pločio – 
ii–os grupės ir iki 500 m pločio – iii-
os grupės miškuose*. tik kerpiniuose 
šiluose biržės plotis neviršija 250 m. 
praeityje buvusios tarybų sąjungos 
šiauriniuose miškuose koncentruotų 
kirtimų biržių plotį buvo leista didinti 
virš 500 m. tada plyni kirtimai buvo 
skirstomi į siaurabiržius (50–100 m) 
ir koncentruotus (Побединский, 1980; 
Сеннов, 2005). dabar rusijos kirtimų 
taisyklės tokio skirstymo nenumato. 
Atsižvelgus į neigiamas pražanginio 

* Rusijoje miškai skirstomi į 3 grupes, naudojant 
panašius kriterijus kaip ir Lietuvoje.
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biržių šliejimo pasekmes JAV ir bu-
vusioje tarybų sąjungoje (vėjavartos, 
kenkėjai ir t.t..) biržės šliejamos tiesio-
giai, kas 8-eri–3-eji metai, priklauso-
mai nuo atžėlimo būk lės.

Medienos eksportuotojų šalyse esa-
ma atvejinio ir atrankinio kirtimo, ne-
pasiekiančių užsibrėžto ūkinio tikslo, 
pavyzdžių. Jų gausu abiejuose Ameri-
kos žemynuose (Воробьев, Атрохин, 
Кайрюкштис и др., Мировые проб-
лемы лесного хозяйства, 1976). Ar-
gentinoje, los tigres provincijoje, 
labai sausringų subtropinių Prosopsis 
alba ir Aspidosperma quebracho miškų 
didžiuliuose plotuose praktikuojami 
atvejiniai kirtimai. Bet likę po pirmų 
atvejų labai keroti medžiai duoda ne-
didelį fanerinės žaliavos prieaugį. sau-
sų džiunglių tipo gausus trakas veikiai 
užgožia pagrindinių rūšių medžių 
daigus. todėl nei produkcijos, nei at-
žėlimo požiūriu tokie kirtimai neefek-
tyvūs, ir atvejinių kirtimų plotai mažai 
skiriasi nuo pasirinktiniais kirtimais 
nuniokotų didžiulių tropinių ir sub-

tropinių miškų teritorijų. pvz., An-
duose pirmapradžiuose miškuose iš 1 
ha iškertama vidutiniškai vos po 4–6 
riešutmedžių medžius (50-100 m3), 
labai vertingus faneros pramonei, pa-
liekant mažavertį mišką savaiminiam 
formavimuisi. 

rusijoje gana ribotai, bet jau tai-
komi atrankiniai kirtimai. Kertama 
žiemą ir vasarą, vengiant pavasario 
ir rudens polaidžių. Čia jų didžiausia 
yda – paliekamų medžių ir pomiš-
kio pažeidimas. pagal s. n. senovą 
(2005), traukiant nukirstus stiebus 
nors ir nedideliais ratiniais trakto-
riais, pažeidžiama 30–40 proc. liku-
sių medžių. dėl to rekomenduojama 
valksmas kirsti siauresnes, pritaikant 
prie landšafto formų. naudojant har-
vesterius ir forvarderius, sortimentai 
manipuliatoriais pakraunami ir iš-
vežami prie kelių. tokios daugiaašės 
mašinos lengvesnės už tradicinius 
vikšrinius traktorius, skirtus stiebų 
traukimui. Jos mažiau pažeidžia dir-
vožemį ir miško aplinką. sunkiosios 
nuleidimo – pakavimo ir nuleidi-
mo – ištraukimo mašinos (ЛП–19, 
ЛП–49), skirtos plyniems kirtimams, 
atrankiniame kirtime bemaž nenau-
dojamos. Bendri miškininkystės rei-
kalavimai minėtoje šalyje apibrėžia, 
kad technologiniai koridoriai atran-
kiniuose kirtimuose neturi užimti 
daugiau 15 proc., o pakrovimo aikš-
telės – daugiau kaip 3 proc. kertamo 
miško ploto. dirvožemio pažeidimai 
(mineralizacija) neturi viršyti 20 
proc. miško ploto. pažeisti medžiai 
pašalinami baigus kirtimus. 

istoriškai vertinant visus taiky-
tus kirtimų būdus ir vyravusią miš-
ko ruošos techniką bei technologiją 
medienos eksportuotojų šalyse, pasa-
kytina, kad XX a. antroje pusėje visų 

šių procesų plėtotė neskatino, bet 
menkino ateities miškų potencialias 
galimybes: siaurėjo taigos pirmykš-
čių spygliuočių zona, labai mažėjo 
produktyviausių atogrąžų miškų. 
Kasmetinis miškų mažėjimas 2000–
2005 m. Vakarų Afrikoje, kur, beje, 
miškus eksploatuoja nemažai Vaka-
rų europos kompanijų, vidutiniškai 
sudarė 1,17 proc., Centrinėje Ameri-
koje – 1,23 proc., rytų Azijoje – net 
1,65 proc. (the state of…, 2007). 

Visuomenės poveikis ir kirtimo 
technikos modernizacija praėjusio 
šimtmečio gale jau leidžia manyti, 
kad šios negeistinos tendencijos bus 
sustabdytos. reikėtų tobulinti da-
bar taikomus miško kirtimo būdus. 
Mums derėtų daugiau sekti gerais 
tradicinės miškininkystės šalyse pa-
siteisinusiais pavyzdžiais: daugiau – 
ypač privačiuose miškuose smulkiose 
valdose – taikyti atrankinius ir atveji-
nius kirtimus. tokia kirtimų praktika 
lietuvoje vyravo praėjusio amžiaus 
antroje pusėje ir pasiteisino: medie-
nos tūriai miškuose padidėjo apie 
60 proc., kasmetinis medienos prie-
augis padidėjo daugiau nei 40 proc., 
vidutinis medynų amžius – iki 52 
metų, padidėjo ir medynų tanku-
mas. Mokslininkų eksperimentuoti 
ir praktikoje taikyti neplyno miško 
kirtimo būdai tapo vadovėline tiesa, 
miško ūkis deramai tarnavo lietu-
vos respub likos poreikiams ir sudarė 
prielaidas žymiai padidinti medienos 
paruošas ateityje.

Akad. LEonARDAs  KAIRIŪKŠtIs
LMA tarptautinio mokslinės kultūros 

centro Pasaulinės laboratorijos 
Lietuvos skyrius
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laida apie gamtą ir visa, kas joje. 
TV3, 9.30 val., šeštadieniais. Žiūrėkite
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Pažeistų ąžuolynų atkūrimo būklė
ir taikytinos priemonės

Miško sanitarinės apsaugos tarnybos 
2007 m. duomenimis, šalies miškuose ap-
skaityta 12,1 tūkst. ha pažeistų ąžuolynų. 
Juose stip riai pažeisti ąžuolai (defoliacija 
didesnė kaip 50 proc.) sudarė 22 proc., iš-
džiūvę – 9 proc. Medynų, kuriuose rasta 
daugiau kaip 61 proc. nudžiūvusių me-
džių, plotas sudarė tik apie 200 ha, o juose 
nudžiūvusių ąžuolų tūris – apie 7000 m3 
likvidinės medienos (Gustienė, Gedmi-
nas, Vasiliauskas, žiogas, 2006). pasta-
rojo šaltinio autoriai manė, kad masinės 
ąžuolynų griūties nėra. nudžiūvusių ir 
džiūstančių, taip pat labai nusilpusių 
ąžuolų didžiausią medienos kiekį sudaro 
medžiai, augantys medynuose, kuriuose 
pažeistų medžių skaičius yra ne dides-
nis negu 20 proc. Manyta, kad iškirtus 
nudžiūvusius ir bedžiūstančius ąžuolus, 
medynų plynai kirsti nereikia (Gustienė, 
Gedminas, Vasiliauskas, žiogas, 2006). 
tačiau pagal miškų urėdijų pateiktus 
duomenis ir duomenis gautus iš miško 
atkūrimo ir įveisimo duomenų bazės, 
džiūties pažeisti nepasiekę brandos ąžuo-
lynai buvo kertami plynai nedideliuose 
plotuose, o didesniuose plotuose pažeisti 
ąžuolynai plynai buvo kertami tik pasiekę 
kirtimo amžių (> 121 metų).

pažeistų ąžuolynų atkūrimo (atsikūri-
mo) būklės analizei panaudoti duomenys 

iš skirtingų šaltinių: publikuotų leidinių 
ir žinybinių dokumentų; miško atkūri-
mo ir įveisimo apskaitos duomenų bazė-
je esančios informacijos; miško urėdijų 
želdinių ir žėlinių apskaitos ir vertinimo 
dokumentų; tyrimų natūroje laikinuose 
tyrimo bareliuose rezultatų – 45 plynai 
iškirstų stipriai pažeistų džiūstančių ir 
žuvusių ąžuolynų kirtavietėse (1 lentelė) 
ir 12-oje sklypų neplynais kirtimais kirstų 
stipriai pažeistų ąžuolynų (2 lentelė). 

PAŽEISTų ąŽUoLyNų ATKūRIMo /
ATSIKūRIMo BūKLė
plynai iškirsti stipriai pažeisti ir džiūs-
tantys ąžuolynai dažniausiai atkuriami 
želdinant (apie 71 proc. vertintų sklypų), 
mišriu būdu –15-28 proc., žėlimu – apie 
15 proc. vertintų plynų kirtaviečių sklypų.

ŽELDINIMAS PLyNoSE KIRTAVIETėSE
 želdinių tankis apželdintose kirtavietėse 
yra nuo 2300 iki 4600 vnt./ha tikslinių 
medžių rūšių sodinukų. Ąžuolai vyrau-
ja 60-72 proc. vertintų sklypų, eglės – 
29-40 proc. sklypų. Antroje vietoje ąžuo-
lo želdiniuose yra eglė (79 proc.), po to 
beržas (14 proc.) ir juodalksnis (7 proc. 
vertintų sklypų). Atskiruose sklypuose 
želdintas klevas, liepa ir uosis (jie nesu-
daro daugiau kaip 10 proc. rūšių sudėties). 

želdinių kokybė pagal pradinio tankio nor-
matyvą įvertinta gerai (68-75 proc.) ir pa-
tenkinamai (25-32 proc. vertintų sklypų).

MIŠRUS MEDyNų ATKūRIMAS 
PLyNoSE KIRTAVIETėSE
Mišriu būdu atkurtose plynose kirtavie-
tėse vyrauja ąžuolas, eglė arba beržas. 
pusamžių ir bręstančių pažeistų ąžuoly-
nų plynose kirtavietėse atkuriant mišriu 
būdu želdinama 26 proc. mažesniu tan-
kiu, negu brandžių ir perbrendusių me-
dynų kirtavietėse, tačiau kartu su tiksli-
nių medžių rūšių savaiminukais vidutinis 
tankis vertintuose sklypuose atitinka nor-
matyvinio pradinio tankio gerai reikala-
vimus. Brandžių ir perbrendusių pažeistų 
ąžuolynų plynose kirtavietėse, atkuria-
mose mišriu būdu, tikslinių medžių rūšių 
želdinių ar žėlinių tankis dažniausiai vir-
šija keliamus reikalavimus.

ŽėLIMAS PLyNoSE KIRTAVIETėSE
paliktose žėlimui plynose kirtavietėse vy-
rauja ąžuolas (33 proc.), po to seka eglė 
arba beržas, rečiau – kitos medžių rūšys. 
Ąžuolo žėliniuose antroje vietoje yra uosis. 
tikslinių medžių rūšių žėlinių tankis daž-
niausiai yra nepakankamas (25 proc. ver-
tintų sklypų). daugumoje vertintų sklypų 
neapskaityti uosio savaiminukai dėl tuo 
metu abejotinos jų sanitarinės būklės.

pagal bendrus skirtingais būdais at-
kurtų ir iš skirtingų šaltinių gautų duome-
nų vertinimo rezultatus plynose pažeistų 
ąžuolynų kirtavietėse ąžuolo vyravimas at-
kurtas tik 55-68 proc. visų vertintų sklypų. 
Vėliau medynų ugdymo kirtimais ir efek-
tyviomis apsaugos priemonėmis ąžuolų 
vyravimą galima ženkliai padidinti.

ŽėLIMAS IŠRETINTUoSE 
ARBA SAVAIME IŠRETėJUSIUoSE 
PAŽEISTUoSE ąŽUoLyNUoSE
išretėjusiuose arba atrankiniais sanita-
riniais kirtimais tolygiai išretintuose pa-
žeistų ir džiūstančių ąžuolynų sklypuose 
tikslinių medžių rūšių savaiminukų ap-
skaityta mažiau negu trečdaliu reikalingo 
naujam medynui atkurti, iškirtus plynai. 
Kai likęs medynas yra išsidėstęs grupėmis 
su iškirstų nudžiūvusių ąžuolų grupių 
vietose likusiomis aikštelėmis (lizdais), 
ploteliais, juose aptinkamas didesnis už 
reikiamą tikslinių medžių rūšių savaimi-
nukų kiekis, bet dažniausiai dar tik 1-2-

1 lentelė. Miško atsikūrimo būklė stipriai pažeistuose ir džiūstančiuose ąžuolynuose, kirstuose plynais 
pagrindiniais ir sanitariniais kirtimais, vidutiniai duomenys 
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Pusamžiuose ir pribręstančiuose medynuose (pagal 16 sklypų duomenis)
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Brandžiuose ir perbrendusiuose medynuose (pagal 29 sklypų duomenis)
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2 lentelė. Miško atkūrimo būklė stipriai pažeistuose ąžuolynuose, kirstuose neplynais kirtimais 

Girininkija Kv.
nr.

skl.
nr.

Kirtimo 
metai
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, h

a

Buvusio medyno taksacinė 
charakteristika Žėlinių būklė Želdinių 
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Radviliškio miškų urėdija

Gudžiūnų 4 7 2005 1,1 nd 7Ą3E 0,7 VII Ą
E, u

80
1040 12

2005 m. 
iškirsta 
10 ktm

4 1 2005 3,8 nd 6Ą4E 0,8 VI Ą
E, u

30
80 <1

2005 m. 
iškirsta 
35 ktm

4 5 2005 4,6 nd 6Ą3u1E 0,7 VII Ą
u, E, B

300
900 <1

2005 m. 
iškirsta 
42 ktm

4 13 2005 6,8 nd 9Ą1B 0,7 VIII Ą
u, E, B

500
2300 12

2005 m. 
iškirsta 
63 ktm

ukmergės miškų urėdija

Kernavės 69 1 2005/
06 1,0 nc 7Ą1P2D 0,7 X Ą

E, P
20

160 <5
2006 m. 
iškirsta 
51 ktm

70 10 2005/
06 1,0 nc 6Ą3P1D 0,6 IX Ą

E, P, B
500
120 <5

2006 m. 
iškirsta 
83 ktm

71 5 2005/
06 5,4 Ld 8Ą1B1J 0,6 VIII Ą

E, u
240

1040 <5
2006 m. 
iškirsta 

148 tkm

Giedraičių 54 34 2005 2,2 Ld 4Ą2u2D1B1Bt 0,7 VII Ą
u, E

20
1080 <1

2005 m. 
iškirsta 
30 ktm

55 8 2005 0,9 Ld 8Ą2Bt 0,8 XI Ą  
2005 m. 
iškirsta 
30 ktm

56 16 2005 10,0 nd 7Ą1K2D 0,6 XII Ą
u, K, E

100
500 <5

2005 m. 
iškirsta 

200 ktm
Kėdainių miškų urėdija

Dotnuvos 25 2 2006 4,3 nd 4Ą2E2B1D1Bt,u 0,7 VIII Ą
u, E, K, B

20
1250 12

2003 m.
65 ktm

2006 m.
37 ktm

25 2 2006 4,3 nd 4Ą2E2B1D1Bt,u 0,7 VIII Ą
u, E, K, B

73
1107 12

2003 m.
65 ktm 

2006 m.
37 ktm

Vidutiniškai pagal 12 sklypų duomenis: Ą
E, u, B, P, K

157
798

Iš viso tikslinių rūšių 955

ejų metų. dažniausiai likusių medynų 
skalsumas būna didesnis kaip 0,5-0,6, to-
dėl jų atkūrimo projektai nerengiami.

PASIūLyMAI PAŽEISTų ąŽUoLyNų 
ATKūRIMo /ATSIKūRIMo GERINIMUI
Pažeistų ąžuolynų džiūvimo ir jų atkū-
rimo nuostatai. Masinė lietuvos ąžuoly-
nų džiūtis buvo sukelta viso komplekso 
tuo pačiu metu pasireiškusių aplinkos 
veiksnių: ryškiai pablogėjusių klimati-
nių veiksnių ir kenksmingų vabzdžių 
bei parazitinių grybų masinio išplitimo 
(Gustienė, Vasiliauskas, 2006). tiriamuo-
ju laiku ąžuolo džiūties procesas akivaiz-
džiai stabilizavosi ir nėra pavojaus, kad jis 
atsinaujins. todėl nėra pavojaus želdinti 
ąžuolą nudžiūvusių ąžuolynų kirtavie-

tėse, o taip pat įveisti ąžuolo želdinius 
naujuose plotuose (Gustienė, Gedminas, 
Vasiliauskas, žiogas, 2006; riepšas, Juod-
valkis, Vasiliauskas, 2008).

Pasiūlymai pažeistų ąžuolynų atkū-
rimo/atsikūrimo plyno kirtimo kirta-
vietėse gerinimui:

Brandžių ir perbrendusių pažeistų 
ąžuolynų plynose kirtavietėse, kai trūks-
ta reikiamo kiekio tikslinių medžių rū-
šių pomiškio, tikslinga papildomai gru-
pėmis sodinti ąžuolą, o kai jo yra pakan-
kamai – eglę.

pusamžių ir bręstančių pažeistų ąžuoly-
nų plynose kirtavietėse dažniausiai trūksta 
tikslinių medžių rūšių pomiškio, todėl būti-
na želdinti ąžuolą grupėmis su jo palydovi-
nėmis medžių rūšimis liepa, klevu, egle.

Pasiūlymai pažeistų ąžuolynų atkūri-
mo/atsikūrimo gerinimui išretintų arba 
savaime išretėjusių pažeistų ąžuolynų 
sklypuose:

išretintuose arba savaime išretėju-
siuose pažeistų ir džiūstančių ąžuolynų 
sklypuose tikslinių medžių rūšių visada 
būna mažiau negu reikėtų naujai miško 
kartai suformuoti. todėl ateityje norint 
suformuoti įvairiaamžį ąžuolyną arba 
kitų medžio rūšių medyną su gausesniu 
ąžuolo kiekiu, gali būti tikslinga kirtimais 
mažinti viršutinio medžių ardo skalsumą, 
iškertant brandžius kitų medžių rūšių 
medžius, taip sudarant didesnį apšvieti-
mą ir galimybę gausesniam tikslinių me-
džių rūšių pomiškio žėlimui.

Kai išlikęs medynas yra išsidėstęs gru-
pėmis su iškirstais lizdais ir ploteliais be 
medžių, gali būti tikslinga želdinti ąžuolą 
tuose lizduose ir aikštelėse arba taikyti 
žėlimą skatinančias priemones siekiant 
natūralaus apžėlimo.

norint įgyvendinti galiojančių teisės 
aktų reikalavimą dėl ąžuolynų atkūri-
mo, būtina didinti ąžuolo tankį visuose 
želdiniuose ir žėliniuose, intensyviau ir 
įvairiau diegti ąžuolo žėlimą skatinančias 
priemones ir gerinti želdinių ir žėlinių 
priežiūrą bei apsaugą.

Kruopščiai įvertinti ir pagrindus at-
sisakyti besąlygiškai siekti atkurti ąžuo-
lynus sklypuose, kuriuose jie vyravo iki 
kirtimų arba medyno žuvimo, kai yra 
pakankamas kitų tikslinių medžių rūšių 
savaiminukų kiekis.

Prof. habil. dr. EDVARDAs RIEPŠAs

Kėdainių miškų urėdijoje
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Kurtinių ir tetervinų 
išsaugojimo problema Lietuvoje dar neišspręsta

Aplinkos ministerijos duomenimis, 
kurtinių ir tetervinų populiacijos lie-
tuvoje per kelis praeitus dešimtmečius 
ženkliai sumažėjo – kurtinių (patinų) 
priskaičiuojama apie 500, tetervinų – 
apie 5 kartus daugiau. šie skaičiai pa-
teikiami iš ornitologų, dirbančių šalies 
saugomose teritorijose, ataskaitų. Ga-
lioja gamtininkų posakis – paukščių 
skaičius tiesiogiai proporcingas tame 
rajone dirbančių (profesionalių?) spe-
cialistų skaičiui. Manyčiau, tikrasis 
kurtinių ir tetervinų skaičius, palyginti 
su oficialiai publikuojamais, yra bent 
jau du kartus didesnis. literatūroje 
nurodoma, kad tikrasis šių paukščių 
skaičius yra nežinomas, nes didelė dalis 
abiejų populiacijų paukščių gyvena ne-
saugomose teritorijose, ir jų čia beveik niekas ir neskaičiuo-
ja. žymių šalies gamtininkų manymu, tuo geriau patiems 
paukščiams. tačiau anais laikais numelioravus pelkes ir lau-
kus, labai sumažėjo kurtiniams ir tetervinams gyventi tinka-
mų buveinių. tetervinų dabar dar kiek gausesnės tuokvietės 
aptinkamos kariniuose poligonuose, taip pat šalia didesnių 
pelkių, po kelis „burbuliuojančius“ patinėlius galima išgirsti 
savaiminiais medeliais beužželiančiose didesnių miško ma-
syvų pamiškėse, miško retmėse, kirtavietėse. Kurtiniai gi – 

brandžių miškų, aukštapelkių gyven-
tojai. Kokios grėsmės kyla mūsų miškų 
vištiniams paukščiams ir kaip galima 
jiems pagerinti gyvenimo sąlygas? 

pirmiausia, didelė problema yra or-
nitologų ir miškininkų „nesusikalbėji-
mas“. štai praeitų metų lapkritį Vilniuje 
vykusiame seminare – pasitarime „Miš-
ko ūkinės ir rekreacinės veiklos įtaka 
paukščių apsaugos būklei lietuvoje“, 
kur dalyvavo ornitologai ir jų pakviesti 
urėdijų atstovai, buvo aiškiai jaučiamas 
dviejų skirtingų pusių interesų nesu-
tapimas. tegul neįsižeidžia nei viena, 
nei kita pusė, tačiau realybė yra tokia: 
ornitologai puola miškininkus dėl lr 
teisinių aktų, susijusių su paukščių ap-
sauga, nesilaikymo ar „apėjimo“, o šie 

teisinasi padidėjusiomis medienos kirtimo normomis, kas 
spaudžia juos taip daryti, ar paprasčiausiai lizdaviečių (tuok-
viečių) nežinojimu. Kiekviena kurtinių tuokvietė miškinin-
kams reiškia papildomą darbą – papildoma dokumentacija, 
ribojamas biržių plotas bei kirtimo rūšis, kitų ūkinių darbų 
atlikimo laikas. tas pat jaučiama ir miškininkų bei saugomų 
teritorijų darbuotojų bendravime – tiksliau, bendradarbiavi-
mo nebuvime. žinoma, ne visur taip yra. daugelis miškinin-
kų, dirbdami keliolika ar keliasdešimt metų savo miškuose, 

Dirbdamas Lietuvos miškų institu-
to Miško apsaugos ir medžioklėtyros 
skyriuje inžinieriumi, jau keletą metų 
domiuosi kurtinių ir tetervinų gy-
vensena, taip pat dalyvauju užsienio 
konferencijose, stažuotėse, susijusiose 
su šių paukščių rūšių tyrimais bei ap-
sauga. Porą kartų išperinome, augi-
nome kurtinius ir jerubes nelaisvėje. 
Kasmet keliose tuokvietėse Lietuvoje 
stebiu įdomų šių paukščių tuoktuvių 
procesą. Į slėptuvę atvykstu prieš auš-
tant – poravimasis vyksta jau pra-
švitus, o tuoktuvių vietoje paukščiai 
sukiojasi dar kelias valandas. Noriu 
šia tema pasidalinti mintimis.
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mato šiuos paukščius, jaučia jų gausos pasikeitimus ir to 
priežastis. Kai kurie pavasarį patys stebi tuoktuves, gerano-
riškai, netgi savanoriškai priderina miško ūkines priemones 
paukščių išsaugojimui bei pagausinimui. štai pagal 2008 m. 
mano atliktą visų miškų urėdijų anketinę apklausą „dėl viš-
tinių miško paukščių apskaitos ir jų išsaugojimo“, daugelio 
girininkijų specialistų manymu šių paukščių gausa lietuvos 
miškuose yra stabili, arti ketvirtadalio girininkijų jų mažėja 
ir beveik tiek pat girininkijų – gausėja. Verta pabrėžti, kad 
pastebimas jerubių gausėjimas. Kalbant apie galimas gau-
sos mažėjimo priežastis, daugelis nurodė intensyvią miškų 
ūkio veiklą, natūralių priešų: šernų, kiaunių, lapių, mangu-
tų, varninių paukščių išaugusį „spaudimą“, o taip pat brako-
nieriavimą. dėl šių paukščių gyvenimo sąlygų pagerinimo 
beveik pusė miškininkų nedarytų nieko, kiti siūlo aktyviau 
medžioti plėšrūnus, tarp jų – ir kranklius, sumažinti plyno 
kirtimo biržių plotą, toliau riboti miško kirtimo laiką, tuok-
vietėse šalinti užželiančią sumedėjusią augmeniją, įrengti 
žvyro aikšteles (gastrolitų poreikiui vištiniams paukščiams 
patenkinti), pavasarį tuokvietėse ir aplink jas riboti žmonių 
judėjimą.

tačiau pirmiausia reikėtų atlikti ištisinę kurtinių ir te-
tervinų apskaitą visoje šalyje (dabar paukščiai skaičiuojami 
tik saugomose teritorijose). Anketinėje apklausoje dauguma 
miškininkų nurodė miško kvartalų bei sklypų numerius, kur 
yra šių paukščių tuokvietės, ir šios žinios pasitarnautų, vyk-
dant apskaitą. 

Kitas svarbus dalykas – tuokviečių aptvėrimas nuo „ra-
tuotų“ lankytojų. Miško keliukų užtvėrimas pakeliamais ati-
tvarais prie didžiųjų kurtinių ir tetervinų tuokviečių suma-
žintų paukščių trikdymą. Beje, kai kuriose girininkijose tai 
jau yra taikoma. Kita „trikdytojų“ grupė – gamtos filmuoto-
jai ir fotografai. Gausiausiose kurtinių ir tetervinų tuokvietė-
se labanoro, rūdninkų, Gelednės ar druskininkų miškuose 
pavasarį „išdygsta“ net po kelias tokių gamtos mėgėjų pa-
lapines. žinoma, dalis jų yra gamtininkai – profesionalai, 
kurie jau daug metų fiksuoja šių paukščių tuoktuves ir taip 
prisideda prie tam tikros švietėjiškos veiklos. Keliu kepurę iš 
pagarbos jiems už profesionalumą ir kantrybę. tačiau yra ir 
daugybė mėgėjų, kurie savo apsilankymu kaskart tik išbaido 
paukščius šiems atsakingiausiu – tuoktuvių – metu. 

specialių leidimų filmuoti ar fotografuoti išdavimas ir 
didesnis aplinkos apsaugos pareigūnų dėmesys sumažintų 
paukščių trikdymą.

Važinėjant po kurtinių ir tetervinų gyvenamus miškus 
tenka pamatyti, kad šalia gyvybingų tuokviečių yra medžio-
tojų įrengtos žvėrių šėrimo aikštelės, tykojimo bokšteliai. 
Čia yra dviguba problema – manau, ne vienas medžiotojas 
norėtų ant sienos turėti tetervino ar, juo labiau, kurtinio iš-
kamšą. Kiek lietuvoje nelegaliai sumedžiojama šių paukš-
čių, pasakyti sunku. Matyt, per mūsų šalies taksidermistų 
rankas „pereina“ ne vien Karelijos ir sibiro kurtiniai. tačiau 
didesnė bėda yra kita – nors žvėrių šėryklos skirtos kano-
piniams, tačiau jos pritraukia ir plėšrūnus – kiaunes, lapes, 
mangutus. šių žvėrelių išaugusi „armija“ stipriai sumažina 
ne tik dėčių, bet ir jauniklių bei suaugusių paukščių skaičių. 
o kad didžiulę žalą paukščių dėtims daro šernai, šėryklose 
neradę pašarų ir knisdami visą paklotę, galima numanyti. 

Mūsų išauginti kurtiniai iš iš Rusijos, Kirovo srities, parvežtų kiaušinių

Kurtinių veislynas Viešvilėje kol kas stovi tuščias

Tetervinų veislyne Lenkijoje

Kranklio sunaikinta kurtinės dėtis
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Steigiame girininkų veteranų klubą

Mes, buvę ilgamečiai girininkai, didžiąją gyvenimo dalį atida
vę miškui ir jo tvarkymui, nenorime būti nuošalėje, stebėdami 
miškų sistemoje susidariusią padėtį. tikimės, kad mūsų įgyta 
patirtis prisidės prie problemų sprendimo. Be to, norime skatin
ti tarpusavio bendradarbiavimą, nes esame išsisklaidę po visą 
šalį. tikimės, kad amžius nebus kliūtis tai padaryti.
Mūsų iniciatyvinė grupė (buvęs ilgametis Kretingos miškų urė
dijos Šventosios girininkijos girininkas Rimantas Kviklys, Anykš
čių miškų urėdijos troškūnų girininkijos girininkas Algimantas 
Meškauskas bei Veisėjų miškų urėdijos Kapčiamiesčio girinin
kijos girininkas Vytautas stacevičius) nutarė įkurti Girininkų 
veteranų klubą prie LMs Girininkų bendrijos. LMs prezidentas 
ir Girininkų bendrijos pirmininkas remia šią iniciatyvą, o mes 
prašome atsiliepti į mūsų kreipimąsi buvusius ilgamečius gi
rininkus, pareikšti savo nuomonę, teikti pasiūlymus laiškais ar 
telefono skambučiais. 

Mūsų adresai: Rimantas Kviklys, Kalgraužių k., Darbėnų paš
tas, Kretingos r., Lt 97280; tel. 8 445 44 829, 86 87 81185; Algi-
mantas Meškauskas, troškūnėlių viensėdija, troškūnų paštas, 
Anykščių raj., Lt 29305; tel. 8 381 56505, 86 86 86307; Vytautas 
Stacevičius, Kapčiamiestis, Kapčiamiesčio paštas, Veisiejų raj., 
Lt 67314; tel. 8 318 43 247, 86 86 67573. 

InIcIAtyVInė GRuPė

teisiškai šalia kurtinių ir tetervinų tuokviečių įrengti žvėrių 
šėrimo ar viliojimo vietų negalima, tačiau, matyt, ne visur tai 
sukontroliuojama.

Ypatingas dėmesys atkreiptinas į didžiausią varninių 
šeimos atstovą – kranklį. šio juodojo gudruolio sumanumą 
pastebėjau ne tik augindamas nelaisvėje, o ir stebėdamas 
jo plunksnuotų giminaičių elgesį miške. sukiodamasis apie 
šviežias kirtavietes ar jaunuolynus kranklys stebi bet kokį 
judėjimą, o pastebėti nuo lizdo keliskart per dieną palesti 
pasitraukiančią ir sugrįžtančią kurtinę ar tetervą, kurios, pa-
sirodo, nevengia kirtavietėse paliktų šakų krūvų kiaušiniams 
perėti, krankliui nėra sunku. Apie tai byloja šone prakirsti iš-
gertų kiaušinių lukštai. Jei kranklio nepaskelbsime medžio-
jamu, vištinių paukščių (beje, ir kitų smulkių gyvūnų) mūsų 
miškuose bei laukuose tikrai nepagausės. 

norint kurtinius ir tetervinus pagausinti, reikia sukurti 
ar atkurti, bent jau pagerinti jiems tinkamas gyventi buvei-
nes. nesunku įrengti gastrolitų aikšteles, o paprasčiau – at-
vežti žvyro į tas tuokvietes, kur vyrauja smėliniai ar molingi 
dirvožemiai. rimtoms gamtotvarkos priemonėms, tokioms 
kaip sumedėjusios augmenijos šalinimas beužželiančiose te-
tervinų tuokvietėse, turi būti parengiami specialūs projektai, 
o jų vykdymui reikalingi nemaži pinigai. prašyti pinigų iš 
miškininkų ekonominės krizės akivaizdoje būtų beprasmiš-
ka, tačiau es dar skiria nemažas sumas retųjų ir nykstančių 
gyvūnų išsaugojimo ir populiacijų atkūrimo darbams. pa-
vyzdys – atkuriant tetervinų buveinę dainavos girios pakraš-
tyje, buvusiame kariniame poligone, prieš keletą metų buvo 
iškirsta keliasdešimt hektarų savaiminių pušaičių ir berželių, 
įveista vaisinių krūmų, atvežta žvyro. dabar šių paukščių čia 
gyvena kur kas daugiau. Arba štai kurtinių reintrodukcijos 
tikslu Jurbarko rajone, Viešvilėje įkurtas veislynas. nors ir 
ne visai atitinkantis šios rūšies veisimo nelaisvėje subtilybes, 
kaip parodė kaimyninėse šalyse veikiančių veislynų pavyz-
džiai, kurtiniai čia galėtų būti auginami. Viena problema – 
antri metai iš eilės vis nepavyksta gauti pradinės „medžiagos“ 
veisimui, tiksliau – lietuvoje gyvenančių kurtinių kiaušinių. 
Anksčiau ar vėliau paukščiai čia bus perinami, auginami ir 
paleidžiami į laisvę, o kiek jų išgyvens po mūsų „išaugintos“ 
plėšrūnų populiacijos „puolimo“, parodys ateitis. panašaus 
veislyno reikėtų ir tetervinams – suskaidyti miškų masyvai 
neleidžia ir vienos, ir kitos paukščių populiacijos indivi-
dams plisti ir keistis genetine informacija. dirbtinis „kraujo 
atnaujinimas“ (vietinių populiacijų papildymas nelaisvėje 
užaugintais paukščiais) pagerintų jauniklių gyvybingumą, 
atsparumą ligoms. 

Kiek kitaip šiuos paukščius saugo mūsų kaimynai. Balta-
rusijoje kurtiniams sumedžioti kasmet išduodama po kelias 
dešimtis licencijų. o ir medžioja ne bet kas – lenkai, vokie-
čiai, net turtingesni mūsų tautiečiai. už parduotas licenci-
jas gaunami nemaži pinigai garantuoja paukščiams geresnę 
apsaugą. latvijoje – taip pat. o mūsų šalyje bet kokia gy-
vūnų apsauga paremta draudimais, todėl reali apsauga yra 
abejotina. tačiau kaip pasakė vienas garsus lietuvos gam-
tininkas – šie paukščiai vis tiek čia gyvens, kad ir kaip mes 
juos saugotume.

RytIs zIzAs 
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Sortimentas
2009 m. liepos 
mėn. vidutinė 
kaina, Lt/m³

Indeksas 
2009 m. sausis=100

Iš viso 2009 m. 
vidutinė kaina, 

Lt/m³
Pušies pjautinieji rąstai 122 83 123
Eglės pjautinieji rąstai 122 88.4 121
Ąžuolo pjautinieji rąstai 293 73.6 336
Uosio pjautinieji rąstai 116 82.9 130
Drebulės pjautinieji rąstai 83 83.8 88
Beržo pjautinieji rąstai 130 80.7 143
Juodalksnio pjautinieji rąstai 102 82.3 116
Pjautinieji  spygliuočių smulkieji rąstai 88 86.3 88
Pjautinieji  lapuočių smulkieji rąstai 72 84.7 75
Eglės popiermedžiai 56 86.2 60
Pušies popiermedžiai 56 82.4 61
Beržo popiermedžiai 61 79.2 68
Drebulės popiermedžiai 56 88.9 58
Uosio popiermedžiai 90 103.4 86
Plokščių mediena (spygliuočių) 43 79.6 50
Plokščių mediena (lapuočių) 40 76.9 49
Malkinė mediena 60 89.6 64
Iš viso apvaliosios medienos 83 92.2 86

Pastaba: Kainos nurodytos be PVM ir transporto išlaidų GMu inf.

Miškų urėdijų parduotos 
apvaliosios medienos kainos 2009 m. liepą

rugpjūčio viduryje ūkio viceministras Arnoldas Burkovskis susi-
tiko su iKeA atstovais dėl investicinio projekto lietuvoje. „Kalba 
eina apie vieną konkretų investicijos realizavimo projektą, proble-
mas, su kuriomis susiduria iKeA investuodama, ir galimus proble-
mos sprendimo būdus“, – po susitikimo su švedijos baldų gamin-
tojos iKeA atstovais teigė ūkio viceministras. 

Ministerijoje apsilankęs „ikea industry investment and 
development“ atstovas verslo plėtrai Bjarnė skamris (Bjar-
ne skamriis) pokalbio detalių su viceministru neatsklei dė, 
bet patvirtino, kad planuoja plėtrą, ir teigė, kad su A. Bur-
kovskiu aptarė ir bend rą rinkos padėtį pasauliniu mastu. 
neoficialiai kalbama, kad iKeA norėtų plėsti Kazlų rūdoje 
„Girių bizono“, gaminančio medžio drožlių plokštes ir baldų 
detales, pajėgumus. Bet norimoje užimti teritorijoje įsikūrusi 
šilumos uAB „litesko“ rajoninė šilumos katilinė, tiekianti ši-
lumą Kazlų rūdai. „litesko“ katilinė pastatyta „Girių bizono“ 
teritorijos viduryje: iš valstybės nuomojamoje žemėje.

„litesko“ laukia galutinio sprendimo, ar gaus es pa-
ramą statyti katilinę kitoje vietoje šilumai iš biomasės ga-
minti. dabartinė katilinė yra 18 MW galios, o naujoji būtų 
22 MW (apie 10 MW biomasės, 12 MW skystojo kuro). 
tačiau net gavus teigiamą atsakymą dėl es paramos, rei-
kėtų dar papildomų lėšų. šiemet pavasarį Valstybi-
nės kainų ir energetikos komisijos dokumentuose mini-
ma, kad „litesko“ pretenduoja į maždaug 7 mln. lt es 
paramos, o vien biomasės katilai kainuotų 15 mln. lt. 
„Mes, specifinės veiklos vykdytojai, negalime aukotis dėl kieno 
nors interesų. dabar vyksta konstruktyvus bendradarbiavimas 
tarp trijų šalių – vietos savivaldos, iKeA ir mūsų, šilumos tiekė-
jų. ieškome sprendimo, kaip perkelti katilinę, tačiau perkėlimas 
negali būti finansuojamas šilumos tiekėjų sąskaita“, – teigė „li-
tesko“ komercijos direktorius svajūnas Juodka. pasak jo, „lites-
ko“ su savo projektu kitoje (ne „Girių bizonas“) teritorijoje yra 
rezerviniame sąraše es paramai gauti.

„Kiekviena lietuvoje dirbanti kompanija turi teisę naudo-
tis mūsų šaliai skirta es parama. Mes negalime nieko išskirti 
ar diskriminuoti, – tinklapiui „Kontrastai“ sakė ūkio ministe-
rijos investicijų ir inovacijų departamento direktorė laimutė 
Kalinauskienė. – o dėl iKeA-os investicijų dar deramasi ir ne-
aišku, ar ji ateis į lietuvą. Jei ateis, jiems nebus suteikta jokių 
išskirtinių sąlygų. Jei iKeA-os atstovai sako, kad kažkas pas 
mus negerai, kas sunkina užsienio investicijas, mes turime at-
sižvelgti ir imtis priemonių, kad investuotojui reikėtų mažiau 
gaišti laiko.“

IKEA nori plėsti savo pajėgumus
Kaip sakė ūkio viceministras A. Burkovskis, lietuva vilioja ke-

tinančią investuoti iKeA, bet sutartis dėl naujos investicijos nebūti-
nai bus pasirašoma nauja, nes tai būtų privataus verslo sprendimas. 
nors ir buvo žadėta spręsti problemas, ūkio ministerija prie iKeA 
planų investuoti prisidėtų bendrąja tvarka, išskirtinių konkurenci-
nių sąlygų kompanijai nesuteiktų.

„Man labai gaila, kad verslas, išlaikydamas šalies ekonomiką, vis 
dar yra posūnio vietoje, – „Kontrastams“ kalbėjo verslininkė iš Klai-
pėdos eugenija odebrecht. – nesuprantu, kodėl taip daroma ir ar tai 
nedaroma sąmoningai. nematau sveiko proto, didinant mokesčius. 
žmonės verčiami trauktis į šešėlį. o ką reiškia valdžios pastangos 
pritraukti iKeA-os investicijas? Manau, tai tik noras parodyti, kad jie 
pritraukia užsienio investicijas. iKeA seniai sėdi lietuvoje, o mūsų 
žmonės jai pusvelčiui dirba, beveik veltui atiduoda produkciją. Joks 
investuotojas neateina iš kilniadvasiškumo. Kiekvienoje investicijo-
je įskaičiuotas ir šalies indėlis. žinoma, investicijos reikalingos, bet 
ne kruvinomis sąlygomis. Kas nutiko su skandinaviškais bankais? 
nesilaikydami sutarčių, jie jau perima lietuvos piliečių turtą...“ 
„Jau sykį iKeA važiavo į lietuvą. europos pinigus susišlavė, matyt, 
vėl nemaži pinigai nusimato, kad jie lietuvoje pasirodė“, – ironizuo-
damas svarsto rietavo miškų urėdijos urėdas Vacys Jankauskas.

švedijos baldų gigantas iKeA jau kuris laikas yra ir šalies 
didžiausios medienos pramonės perdirbimo įmonės „Girių bi-
zonas“ savininkas.

dalis lietuvos baldininkų savo gaminius tiekia iKeA-ai. 
tad dar pernai buvusioji šalies Vyriausybė buvo pasirengusi net 
valstybinių miškų valdymo sistemą reformuoti, kad medieną 
būtų paprasčiau ir patogiau nusipirkti. 

šis europinis baldų gamintojas lietuvoje taip pat esą susi-
duria su žaliavos pirkimo keblumais – medienos tenka įsigyti 
iš daugybės miškų urėdijų, o ne centralizuotai, sunkumų kyla ir 
dėl AB „lietuvos geležinkeliai“ tarifų.

Parengta pagal „Verslo žinių“ (2009 08 12) ir „Kontrastų“ (2009 08 13) 
informaciją
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UAB „Girių bizonas“  įmonėje
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Visada – su savu požiūriu

KELIAS į MIŠKą
Kalbantis su Biržų miškų urėdu roma-
nu Gaudiešiumi, tarmė išdavikė sako – 
ne biržietis. Kur ištakos? užsuka deta-
lę: „pameni, Biržų muzikos mokyklos 
direktorių, dabar jau pensininką Juozą 
puplauskį? Jis mano krikštynose grojo, 
mes su juo iš gretimų kaimų, tėvas kar-
tu su juo grodavo pučiamaisiais“.

Kas per kaimas, kur jo ieškoti? „Ma-
žieji Mostaičiai plungės rajone“, – at-
skleidžia pašnekovas.        

romano tėviškė – prie pat miško. 
tėvas veik visą gyvenimą dirbo Kulių 
girininkijos Vieštovėnų eiguliu. rūpi-
nosi miškais, ir vaikus pratino sodinti 
mišką, ravėti sodmenis, puoselėti daigy-
nus. eigulys turėjo arklį. pasikinkyda-
vo, susisodindavo sūnus ir važiuodavo į 
mišką apžiūrėti jam patikėtų valdų. 

Kai jau mokėsi Kulių vidurinėje, per 
atostogas tekdavo pavalyti kvartalų li-
nijų, pašviesinti jaunuolynų. „dažniau-
siai dirbdavome be atlygio, tik tam, kad 
eiguva atrodytų tvarkingesnė“, – mena. 
taip ir susigyveno su mišku, o 8-oje 
klasėje nutarė tapti miškininku. tačiau 
11-oje karinio parengimo mokytojas 
taip susuko galvą, kad vos nenuėjo į 
karininkų mokyklą. išgelbėjo brolis 
Antanas, tuo metu Miškų fakulteto ii 
kurso studentas. romanas nuvažiavo į 
svečius, o brolis negalėjo nueiti į den-
drologijos paskaitą. Įkalbėjo romaną 
pabūti už jį. docentas M. navasaitis 
apgaulės nepastebėjo: broliai panašūs. 
išklausęs dviejų valandų paskaitą, ga-
lutinai apsisprendė ir 1977 m. įstojo 
į Miškų fakultetą. „Jame virė įvairio-
pas gyvenimas. Man teko vadovauti 
fakulteto profsąjungai, komjaunimui. 
už visuomeninį darbą skatindavo įvai-
riomis kelionėmis, aplankiau Maskvą, 
leningradą, Karpatus, su studentų 
statybiniais būriais pabuvau Jakutijoje, 
Berlyne. pažinti kitokią aplinką, kitų 
žmonių gyvenimus, papročius visada 
įdomu. Moksluose nebuvau atkaklus 
pirmūnas, dažniausiai gaudavau gerus 
ir vidutiniškus įvertinimus. studijuo-
damas 3-ejus metus puse etato dirbau 

laborantu miškininkystės katedroje“, – 
mena romanas šviesius studijų metus.

į BIRŽUS ATVILIoJo MEILė
Baigęs studijas, negrįžo į žemaitiją. 
Gavo paskyrimą į tuometį Biržų miškų 
ūkį. neatsitiktinai – nusprendė susi-
tuokti su studijų drauge nijole polivo-
naite nuo sartų ežero, rokiškiete. tad 
ieškojosi darbo arčiau sužadėtinės tė-
viškės. 1982 m. balandžio 12 d. pradėjo 
dirbti galutiniame medienos sandėlyje 
meistru. Kolektyvas priėmė kaip savą, 
jaunas specialistas puikiai pritapo. ne-
praėjus nė porai metų, buvo renkamas 
geriausias gamybinis baras. romano 
vadovaujami biržiečiai gamybininkai 
buvo pripažinti geriausiais. Į populia-
riausių miškininkų dešimtuką pateko 
jau būdamas urėdu – tarp geriausiųjų 
atsidūrė 10-oje vietoje.

su išrinktąja jau atšventė 25-erius 
vedybinio gyvenimo metus. o anuomet 
nijolė akademiją baigė metais vėliau. 
Atvyko į vyro darbovietę ir buvo įdar-
bina meistre tame pačiame sandėlyje. 
„Mus šiltai priėmė ir nuoširdžiai glo-
bojo tuometinis miškų ūkio direktorius 
Visvaldas Cemnolonskas. parūpino 

vieno kambario su patogumais butuką 
naujame name, pačiame miesto centre. 
Gimė pirmoji dukrelė, kuriai tėveliai 
parinko ingos vardą. po poros metų 
jauną miškininkų šeimą pagausino 
antra dukrelė, kurią pavadino Gintare. 
nijolė, išvedusi antrąją dukrą į darželį, 
grįžo į darbą. tik jau ne meistre, o eko-
nomiste. ir tebedirba tose pareigose.

Abi dukros baigė Biržų „Aušros“ 
vidurinę mokyklą ir pasinešė į sosti-
nę. pirmoji kelią pramynė inga. Ji bai-
gė Vilniaus universiteto ekonomikos 
fakultetą, dirba „statoil“ kompanijoje. 
Gintarė Vilniaus Gedimino technikos 
universitete įgijo architektūros magis-
trės diplomą. dirba uAB „Jungtinės 
pajėgos“, parengė studiją apie Biržų 
miesto centro sutvarkymą.

daugiau kaip po dešimties metų 
pertraukos Gaudiešiai susilaukė sūnaus 
luko. Berniukas lanko tą pačią viduri-
nę kaip ir sesės, šiemet eis į 7-ą klasę. 
šaunus jis: groja gitara, sukasi pramogi-
nių šokių ratelyje, žaidžia krepšinį. 

 
RITMINGAS KILIMAS
tačiau r. Gaudiešiaus gyvenime netrū-
ko grimasų. prijungus pasvalio miškų 

Miškuose diskusijos apie miškus (R. Gaudiešius – pirmas iš dešinės)
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galutinį medienos sandėlį. romaną, 
padirbėjusį meistru vos porą metų, pa-
skyrė miško ruošos punkto techniniu 
vadovu ir komandiravo organizuoti 
statybų, nes Biržų sandėlyje remontavo 
estakadą. „pastačiau tą sandėlį, po de-
šimties metų pats priėmiau sprendimą 
jį likviduoti. sparti technologijų kaita 
padarė korekcijas. Grįžo supratimas, 
jog dvigubas darbas – vežioti medžius 
į sandėlį, čia juos apdoroti, kai tai gali-
ma padaryti miške, kaip senais laikais, 
tik pažangesniais mechanizmais“, – 
prisimena miškų urėdas. 

praėjo dar porą metų. r. Gaudie-
šius – jau ant kitos laiptų pakopos – in-
žinierius, atsakingas už miškų meliora-
ciją ir kelių tiesimą. Biržų girioje, ir ne 
tik joje, Joniškėlio, Moliūnų miškuose 
tuo metu buvo vykdomi grandioziniai 
melioracijos ir kelių statybos darbai. 
teko porą metų tiesioginių rūpesčių 
juos organizuoti. Miškų ūkis turėjo 
savo padalinį su gausia technika, dir-
bo dar Biržų – panevėžio meliorato-
riai. per metus iškasdavo apie 20 km 
griovių ir jų sankasose įrengdavo tiek 
pat kelių. Miškų urėdas mena, kaip 
2004 m. urėdijoje baigti melioracijos 
darbai. iškilmingai išlydėtas iš Biržų 
girios pas kutinis ekskavatorius. 

Ar urėdija būtų galėjusi išgyventi 
be melioracijos ir kelių? urėdo atsaky-
mas vienareikšmis – ne. Biržų krašto 
miškai šlapi, patekti į juos būtų galima 
tik žiemą, kai kietas įšalas. o dabar jau 
ir tikrų žiemų nebėra. šitie projektai – 
nepervertinama senųjų miškų ūkio va-
dovų įžvalga į ateitį. sumažėjo medie-
nos ištraukimo ir išvežimo atstumai, 
pagerėjo technikos panaudojimas, pa-
kilo darbo našumas, gautas didžiulis 
ekonominis efektas. 

dabar Biržų miškų urėdijoje – 721 
km kelių ir 1 125 km melioracijos 
griovių. šiais laikais tapo našta jų prie-
žiūra, remontas. Vanduo pralenda, kur 
tik radęs plyšelį. Bet kelių nepaliksi 
be priežiūros, iškart pavirs duobėmis. 
samdo rangovus. urėdas sielojasi, kad 
šiemet negalės skirti nė pusės tos lėšų 
sumos, kurią panaudodavo keliams 
ankstesniais metais. 

tačiau grįžkime prie urėdo karje-
ros. prireikė žmogaus tiekimo skyriuje, 
direktorius pasikvietė romaną – teks 
imtis naujų pareigų. tais laikais nieko 

nebuvo, reikėjo ieškoti, surasti... ir šio-
je srityje atsiskleidė jauno specialisto 
gebėjimas prieiti, rasti susitarimą, pa-
sitelkti pažįstamų ratą. Biržų miškuo-
se jau dirbo nauji traktoriai, atkeliavo 
sunkvežimiai medienai vežti. „dabar 
turėk pinigų, tau į kiemą viską pristatys, 
o anuomet reikėjo gauti. direktorius 
Visvaldas Cemnolonskas mokė, kad dėl 
visko reikia kovoti, jei anas gauna du, 
tu turi surasti tris“, – mena romanas. ir 
jis įgijo dar didesnį direktoriaus pasiti-
kėjimą, 1988 m. tapo jo dešiniąja ran-
ka. r. Gaudiešiui tekdavo pavaduoti ir 
atstovauti direktorių, rūpintis ūkio rei-
kalais, palaikyti ryšius su kitomis orga-
nizacijomis. taip pakopa po pakopos ir 
užkopė ant aukščiausios pakylos – 1993 
m. gegužės 1 d. paskirtas Biržų miškų 
urėdu. 

iš šalies žiūrint, tas jo kilimas – tar-
si kopimas aukštyn, lengvai, ritmingai. 
nei dvejonių, nei suklupimų, nei keblių 
situacijų. Bet ne visai taip... 

r. Gaudiešius karčiai pasakoja apie 
patirtį teismuose. Kas gi jį ten nunešė? 
romano įsitikinimu, neįtiko kai ku-
riems politikams ir sulaukė Valstybės 
kontrolierių audito. šie plušėjo iš peties 
ir ,,pripaišė”, kad valstybės lėšos urėdi-
joje naudojamos neskaidriai, nors tai 
buvo tik sumaišytos apskaitos eilutės 
ir lėšų panaudojimo interpretavimas 
kitoks, o žalos nepadaryta, vykdant ka-
tilinės statybos darbus, netgi sutaupyta. 
prasidėjo reikalai su prokuratūra, ga-
liausiai urėdui iškėlė baudžiamąją bylą. 
„Bylinėjausi daugiau kaip dvejus metus 
nuo 1996-ųjų, po du svarstymus vyko 
Biržų apylinkės ir panevėžio apygardos 
teismuose, bet ir apylinkės, ir apygar-
dos teismai visus 4 kartus nusižengimų 
nerado. lengviau paliko ant dūšios, 
kad nugalėjo teisingumas. Kitą kartą 
valstybės kontrolės pareigūnė per savo 
skrupulingumą vėl pateikė nepalankias 
išvadas, kad urėdijoje yra pažeidimų. 
urėdas nesutiko su išvadomis ir kreipė-
si į teismą. Vyriausiasis administracinis 
teismas pripažino, kad tų pažeidimų 
nebuvo, o urėdas tvirtina: ,,Visiems 
sakau: jei esate teisūs, nebijokite reikš-
ti savo nuomonę, joks ministras už tai 
papeikimo parašyti negali”. 

SAVA PozIcIJA
Apie romaną Gaudiešių sklinda kal-
bos – griežtas, neperkalbamas. Ką gal-

voja tą ir rėžia į akis, aukščiausiuose ly-
giuose nevengia išsakyti savo pozicijos. 
Kiek čia tiesos? „nemėgstu keliaklups-
čiauti, pataikauti, klaidingus sprendi-
mus vertinu kritiškai, turiu savo, bet 
dažniausiai išsakau kolektyvo nuomo-
nę, Griežtas ar nuolaidus esu, ne man 
save girti ar peikti, tegu vertina urėdijos 
darbuotojai“, – sako urėdas. 

romanas Gaudiešius prisimena, kaip 
nutiko su medienos matavimais prieš ke-
liolika metų. „Atėjo nurodymas matuoti 
kiekvieną pagalį 3 kartus: biržėje, ištrau-
kus prie kelio ir kraunant į mašiną, dar 
nurodyti laibgalio skersmenį, sortimen-
to kokybę. Įrodinėjau, kad tai niekam 
nereikalingas absurdas, kurio neįmano-
ma įvykdyti, pakanka vieno matavimo. 
pirkėjui visai nesvarbu, kas ant to me-
džio parašyta, jis pats moka pasimatuoti, 
įvertinti kokybę. Vargom gal penkerius 
metus. dabar miške medieną jau galima 
priimti tik kiekine išraiška, nebereikia 
rašyti ant rąsto galo 4 skaičių. Įrengtos 
specialios medienos matavimo linijos, į 
pirkėjo sandėlį nuvežtą medieną apma-
tuoja nepriklausomi matuotojai. Buvau 
teisus, bet nesuprastas“, – nuryja kartėlį. 

o neplynų kirtimų norma, kaip so-
vietiniais laikais – vienais metais padarei 
tiek, kitais pagal planą jau reikia dau-
giau. „nors miškotvarka ir mokslininkai 
pripažįsta, kad tai nerealu, bet mums 
nurodoma – per metus neplynai iškirsti 
18 procentų ir tiek. po du kartus einam 
į tuos pačius sklypus, mėtom lėšas. Kai 

Medžiapjūtė – miškų atkūrimo šaltinis
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priimantys sprendimus neatsako už 
pinigus, tai ir sprendimai kartais būna 
nevykę “, – piktinasi romanas. Be to, ne-
aiškios nuostatos, kokio dydžio kirtimas 
laikytinas plynu. „pas mus jau nuo de-
šimties arų – plyna biržė. teko lankytis 
škotijoje, ten plyna biržė – nuo hektaro. 
Viskas priklauso nuo to, kokius teisės 
aktus esame priėmę. užsidedame sau 
apynasrį ir kankinamės. ne gyvenimą 
reikia taikyti prie sugalvotų taisyklių, o 
taisykles prie gyvenimo“, – tokie ilgame-
čio praktiko pastebėjimai. urėdas nesle-
pia, kad per savo pozicijos raišką kartais 
ir nukenčia.

„Gamtininkams keliai, melioracija 
kelia pasipiktinimą, o man šypseną. Jie 
patys kartais nežino, už ką kovoja ir ko 
siekia“, – samprotauja romanas. Jo žo-
džiais, akivaizdus pavyzdys – meškinis 
česnakas, įrašytas į raudonąją knygą – 
tarsi negalima nieko daryti jo augavietė-
se. Bet ten, kur iškasti grioviai, prakirsti 
medynai, retas augalas plinta ištisais są-
žalynais. 

urėdas klausia: kodėl niekas nesusi-
mąsto dėl retųjų paukščių gausos girioje? 
Kur sustosi, ten išgirsi gerves klykiant. 
tik plynų kirtimų dėka susidarė palan-
kios sąlygos joms veistis. pelėdos peri 
senų medžių uoksuose, bet ieškotis peno 
joms reikia ir kirtaviečių, ir jaunuolynų. 
Augalai, gyvūnai prisitaiko prie žmogaus. 
Vien draudimais grįsta aplinkosaugos po-
litika veda į miškų sektoriaus naikinimą. 
Aplinkosauga nesubalansuota: kaip kam 
kas šauna į galvą, taip ir elgiasi. Judėjimas 
už paukščių apsaugą, reikalaujantis už-
drausti miško kirtimus vasarą, patrauklus 

visuomenei, bet tai tolygu atimti duoną iš 
miškus kertančių žmonių, kai tokia be-
darbystė šalyje. 

   
APIE (GALIMą) REfoRMą
o kaip su miškų sektoriaus reforma, 
apie kurią skamba visuose pašaliuose? 
Kokia r. Gaudiešiaus, principingo urė-
do, nuomonė? „nematau nei būtinybės, 
nei realaus pagrindo, o kad po reformos 
bus sutaupyta lėšų, tai utopija, nes po 
visų reformų išlaidos padidėja“, – kerta 
nukerta. 

Kaimynai latviai lankėsi urėdijo-
je, urėdas pasiteiravo, kaip jie vertina 
vienos miško įmonės sukūrimą šalyje. 
išgirdo lakonišką atsakymą – madin-
ga, bet nenaudinga. susirenka grupe-
lė suinteresuotųjų ir priima sprendi-
mus kitos mažos grupelės naudai. su 
dauguma niekas nesitaria. Mažos ir 
vidutinės įmonės išstumtos iš medie-
nos, tiekiamos iš valstybinių miškų, 
rinkos. 

„taip prasideda korupcija, apie tai 
mes seniai šnekam. su viena įmone, 
aišku, lengviau susitarti nei su dešim-
timis, ir tai naudinga stambiajam kapi-
talui. planuojama reforma – ne miškui, 
o medienos pirkėjų interesams. Viena 
stambi įmonė mokės mažiau mokes-
čių valstybei, nei dešimtys smulkesnių. 
toji įmonė ,,paims” finansus iš periferi-
jos padalinių, prasidės protegavimas – 
duoti ar neduoti, tas geresnis, tam dau-
giau. urėdijos galvos, ne kaip užsidirb-
ti, o kaip gauti pinigų. šiuo metu miškų 
žmonės žino – kuo geriau dirbs, tuo 
geriau gyvens. 

turime dvi institucijas – Miškų de-
partamentą ir Generalinę miškų urėdi-
ją, kurios turėtų atstovauti, ginti urėdi-
jas įvairiose institucijose, bet kartais už-
nugario nesulaukiame “, – samprotauja 
miškų urėdas.

  
KRIzėS NUoTAIKoS
romanas Gaudiešius sakosi anksčiau į 
darbą eidavęs kaip į šventę. Kolektyvas 
darnus, visi sutaria draugiškai. o da-
bar, kai tas sunkmetis, reformų grėsmė, 
maišalynė ir neaiškumas, visiems genda 
nuotaikos, atsiliepia darbui ir tarpusavio 
santykiams. Komercija smarkiai sušlu-
bavo: pirkėjai vangūs, numušė medienos 
kainas. urėdijos pajamos, palyginti su 
pernai, sumažėjo perpus. Kur pasisuksi, 
ten trūksta. tenka taupyti ilgamečių dar-
buotojų sąskaita. panaikino statybinin-
kų brigadą – remontai palauks. pasiliko 
vos vieną kitą šaltkalvį – remontininką, 
technika patikima, mažai genda. „At-
sisveikiname be pykčių, bet kaip sun-
ku pasakyti gerai ne vieną dešimt metį 
dirbusiam žmogui, kad tavo pa slaugų 
nebereikia. žmonės supranta, kad taip 
elgiuosi sunkumų verčiamas“, – su ne-
slepiamu kartėliu kalba.

pasak pašnekovo, urėdija moka visus 
mokesčius kaip ir kitos įmonės. ,,Bet pa-
pildomai dar mokame 5 proc. nuo paja-
mų miškų ūkio bendrosioms reikmėms, 
dabar į biudžetą papildomai – dar 5 proc. 
nuo gautų pajamų – iš viso 10 procentų. 
ruošiamasi 3 proc. nuo pajamų centra-
lizuoti Generalinėje miškų urėdijoje. 
Jei pridėsime rekreaciją, priešgaisrinę 
ir sanitarinę miškų apsaugą, švietėjišką 
veiklą, mokymus, susidarys visas 18-20 
proc. papildomų išlaidų. Ar įmonė, mo-
kėdama tokius papildomus mokesčius, 
galės išgyventi ir dalyvauti konkurenci-
nėje kovoje?”, – retoriškai klausia Biržų 
miškų urėdas.

PAMąSTyMAI BoKŠTELyJE
prieš 28-erius metus, dar studijuodamas, 
romanas įstojo į medžiotojus. tvirtai lai-
ko medžioklinį šautuvą, nors įspūdinges-
nių trofėjų nesumedžiojęs. „labai gerai 
pasėdėti trejetą valandų bokštelyje, pa-
sižvalgyti į horizontą ir žvaigždes. proga 
apsvarstyti, kas darbe ir gyvenime sekasi 
gerai, kas blogai“, – sako. Bokštelyje gims-
ta naujos idėjos, vertybių permąstymai.

ALFonsAs KAzItėnAs

Kas būtų Biržų giria be kelių
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Miškų 
urėdijos

Medelyno 
viršininko ar kito 
darbuotojo tel.

Pušies 
sėjinu

kai

Pušies 
sodinu

kai

Eglės 
sėjinu

kai

Eglės 
sodinu

kai

Ąžuolo 
sėjinu

kai

Beržo 
sėjinu

kai

Beržo 
sodi
nukai

Juod
alksnių 
sėjinu

kai

Juod
alksnio 

sodi
nukai

Kiti 
lap. 
sėji

nukai

Kiti 
lap. so
dinukai

Krū
mai

Alytaus m. 8698 15729 184,7 1052 539,6 256,9 185,6 9,2 147,4 5 29,9 2,6

Anykščių m.8686 15137 87,8 36,6 1432,6 166,5 200 24,8 12,3

Biržų m. 8610 37017 2 1 2

Dubravos EM 837 383143
m. 8686 31062 300 500 10 150 50 70 50

Ignalinos m. 8616 38642 60 130 40 15 25 30 10

Jonavos m. 8652 08622 500 400 340 10 30

Joniškio m. 868616675 15 10 50 150 30 10 20 10 6 1,4 1,7

Jurbarko 8447 71847 50 34

Kaišiadorių m. 8687 73580 75 100 90 28 36,5 27,5

Kauno m. 8686 13705 90 1650 600 60 70 43

Kazlų Rūdos m. 8686 15089 10 120 30 20 40 25 15

Kėdainių m. 8686 18229 400 140 900 45 28 46,4 24,1

Kretingos 8445 53205 200 236 880 420 35 15

Kuršėnų m. 8687 95430 200 10 10 10 10

Marijampolės 8343 91306
m. 8698 38159 100

Mažeikių m. 8616 50966 100 400

nemenčinės 85 2381541 130 30 90 10 30 5

Pakruojo m. 8698 44126 15 45 20

Panevėžio 845589760
m. 8686 91890 60 250 140 50

Prienų 8319 60301 150

Radviliškio m. 8687 36334 40 100 100 200 50 50

Raseinių 8428 71302 55 688 65 80 100 24

Rietavo m. 8612 84100 24 980 380 32 75 50 15 25

Rokiškio 8458 62820 70 295 570 30 50 100 90 30

Šiaulių m. 8687 54561 5 200 1 150 50 50 10 6 46

Šilutės m. 8601 00233 100 102 200 5 5 5 30 5 9,8 9,1

Švenčionėlių m. 8686 12135 40 220 100 13

tauragės m. 8686 21468 200 30

telšių m. 8698 38183 50 20

tytuvėnų m. 8687 92721 200 10 500 440 80 370 150 100 109,9 60

trakų m. 8614 45001 99 97 180 40 30 10 18

ukmergės 8340 63525 40 20

utenos m. 8614 61447 500 100 20 108 68,8

Valkininkų m. 8687 35692 860 300 500 40 15 10

Varėnos m. 8686 60531 580 85 500 120 33 65 110

Veisiejų m. 8687 50554 110 80 20 30

Vilniaus 85 2494025 110 65 73 128 19 4

zarasų m.8 686 32552 50 400 20 10 10

Iš viso 4575,5 661,3 7257 9489,2 2891,4 1777,6 365,2 849,4 410 792,3 165,5 209

PASTABA
Be išankstinių sutarčių 2009 m. rudenį dar siūlo įsigyti: 
maumedžio sėjinukų: Alytaus miškų urėdija – 26700 vnt., Dubravos ir Ignalinos – po 10000 vnt.; 
maumedžio sodinukų: Alytaus –1700 vnt.; 
uosio sėjinukų: Anykščių – 1100 vnt., Kauno – 220000 vnt., utenos  – 40000 vnt.;
ąžuolo sodinukų: Jonavos – 30000 vnt., Joniškio – 10000 vnt., Kėdainių – 23000 vnt., Šilutės – 6000 vnt., Veisiejų – 30000 vnt.

Miškų urėdijų medelynuose šį rudenį be išankstinių sutarčių parduodami miško 
sodmenys (tūkst. vnt.) 

Miš kų urė di jų me de ly nuo se šį rudenį be iš anks ti nių su tar čių 
par duo da mi miš ko sod me nys (tūkst. vnt.)
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Švenčionėlių miškų urėdija apdovanota atminimo medaliu

lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo 
proga švenčionėlių miškų urėdija šven-
čionių rajono savivaldybės mero Vytauto 
Vigelio potvarkiu už nuoširdų darbą ir 
svarius pasiekimus apdovanota atmi-
nimo medaliu. urėdija ne tik prižiūri ir 
saugo jai turto patikėjimo teise priskirtus 
miškus, bet ir aktyviai dirba su jaunai-
siais miško bičiuliais. lietuvos tūkstan-
tmečiui paminėti švenčionėlių miškų 
urėdija 2008-2009 m. pasodino 4 ąžuolų 
parkus: po 2 Adutiškio ir Modžiūnų gi-
rininkijose. 

švenčionėlių miškininkų globojami 
jaunieji miško bičiulių būreliai praėjusiais 
metais Modžiūnų girininkijoje, prie kelio 
Vilnius – zarasai pasodino ąžuolų parką 
lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui 
įprasminti. Ąžuolyno sodinime dalyvavo 
švenčionėlių gimnazijos mokyklinė girinin-
kija „žeimenėlė“, JMB būreliai: švenčionė-
lių pagrindinės mokyklos – „Ąžuoliukas“, 
švenčionėlių vaikų globos namų „Kaštonai“, 
švenčionių pradinės mokyklos „Giliukai“ ir 
švenčionių vidurinės mokyklos „žuvėdra“: 
iš viso per 60 moksleivių ir urėdijos miški-
ninkų. Buvo pasodinta 300 ąžuoliukų. Bai-
gus darbą, įkastas stendas, skelbiantis šio 
ąžuolų parko prasmę ir pasodinimo datą. 

dar vienas ąžuolynas pernai pasodin-
tas Adutiškio girininkijoje. Čia surengtoje 
šventėje dalyvavo ne tik Adutiškio vidu-
rinės mokyklos jaunieji miško bičiuliai 
ir mokytojai, bet ir jaunieji pasieniečiai, 

Adutiškio seniūnijos darbuotojai, pasie-
niečiai, Adutiškio parapijos klebonas Vy-
tautas pūkas, kuris pašventino pasodintą 
ąžuolyną. iš viso buvo pasodinta 1000 me-
delių. Kad medeliams nepakenktų žvėrys, 
ąžuoliukams uždėtos specialios apsaugos. 

šiemet pasodinti dar du ąžuolų par-
kai. pirmasis – Cirkliškio parke prie per-
kūno piliakalnio. sodinime dalyvavo lr 
seimo nariai Česlovas Juršėnas, Valenti-
nas stundys, Konstantas ramelis, rajono 
meras Vytautas Vigelis ir kiti savivaldybės 
specia listai, švenčionėlių urėdijos miš-
kininkai. legendomis apipinto perkūno 
kalno papėdėje pasodinta 600 ąžuoliukų. 

Ketvirtasis ąžuolų parkas pasodintas 
Adutiškio girininkijoje, buvusio žvyro 
karjero vietoje, skirtas jau išnykusių se-
niūnijos kaimų atminimui.

onutė GyLIEnė 
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Kazlų Rūdos girioje tyčia padegamos poilsiavietės
Kazlų rūdos girioje, tvarkomoje Kaz-
lų rūdos mokomosios miškų urėdijos 
miškininkų, lankytojų patogumui buvo 
įrengti du rekreaciniai takai, vienas pa-
žintinis takas, trys stovyklavietės, 43 
poilsiavietės, 54 atokvėpio vietos bei 
viena regykla. Miško rekreacijai išleista 
nemažai lėšų, įdėta sumanumo rengiant 
šiuos objektus. nusistovėjus geriems 
orams, neužimtą poilsiavietę miške sun-
ku rasti. deja, už patogumą ne visi miš-
kų lankytojai atsilygina miškininkams 
tuo pačiu – saugiu buvojimu miške, ne-
prišiukšlinta aplinka. Kai kam norisi ir 
ekstremalių pramogų. pernai rugpjūtį 
Kazlų rūdos ir Bagotosios girininkijose 
dvi pavėsinės po tokių iškylų virto nuo-
dėgulių krūvomis. 

šio rugpjūčio 7-osios vėlų penkta-
dienio vakarą Jūrės girininkijos giri-
ninkas Juozas neverauskas gavo žinią, 

...rugpjūčio 24 d. priešpiečiais va-
žiuodamas Kazlų rūdos girininkijos te-
ritorijoje, prie miesto pamačiau degančią 
poilsiavietę „Gyvatinė“. nedelsdamas 
informavau urėdijos miško želdinimo 
ir apsaugos inžinierių Kęstutį žemaitį, 
urėdijos priešgaisrinės apsaugos koman-
dą ir girininkijos darbuotojus. iki jiems 
atvykstant puoliau ugnį malšinti smėliu. 
Bendromis pastangomis poilsiavietę pa-
vyko išgelbėti. Apžiūrėjus ją matėsi, kad 
tai tyčinis padegimas: prieš tai visą die-
ną lijo, atskirai degiu skysčiu padegtas 
stogas, stalas ir suolai. padegta pavėjui, 
tikintis greitesnio ugnies įsiplieskimo. 
padaryta apie 1500 lt žala. žmonių lan-
komą poilsiavietę teks restauruoti.

norime padėkoti mūsų miškų lanky-
tojams, informuojantiems apie pastebėtas 
pažaidas.

REDAs RutKAusKAs

kad pamiškėje prie Gudelių kaimo dega 
žmonių pamėgta poilsinė ,,Grybynė“. 
Atvykus girininkijos darbuotojams į 
vietą, pro šalį važiavę miško lankytojai 
smėliu gesino degantį poilsinės stogą. 
Bendromis pastangomis ją pavyko išgel-
bėti. ši poilsiavietė prieš 3 metus kažkie-
no buvo apniokota. 

tą vakarą miško lankytojų „išdaigos“ 
nesibaigė: grįžus gesintojams į girininkiją, 
kiti miško lankytojai pranešė girininkui 
apie degančią pavėsinę „užbalė“. nuvykus 
į vietą, ši pavėsinė rasta visiškai sudegusi. 
Abi pavėsinės buvo mėgstamos miško lan-
kytojų. urėdija patyrė apie 4500 lt. turtinę 
žalą. laimei, nuo jų neužsidegė aplinkui 
miškas. Vyksta ikiteisminis tyrimas. 

pasak girininko J. neverausko, prie 
poilsinių atstatymo talkomis žada prisidė-
ti vietos gyventojai, nes sunkmetis riboja 
miškininkams papildomas išlaidas.     

Lankytojų pamėgta pavėsinė ,,Užbalė“ prieš padegimą ir po gaisro...
Padegimo suniokota pavėsinė 
,,Grybinė“ Padegta ,,Gyvatinės“ pavėsinė  
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druskininkų miškų urėdijoje prie Miško 
muziejaus – mokymo ir informacijos cen-
tro „Girios aidas“ rugpjūčio 13 d. atideng-
ta ąžuolo skulptūra lietuvos vardo pami-
nėjimo tūkstantmečiui įprasminti. skulp-
torių Gintauto Akstino ir Balio dabruko 
monumento atidengimo iškilmės buvo 
sutapatintos su pirmojo tautodailininkų 
plenero 20-mečio paminėjimu. Kaip sakė, 
trumpai pasakodamas apie skulptūros pa-
statymo idėją, muziejaus vedėjas Antanas 
lankelis, naujoji medžio skulptūra ne tik 
primena žymiąją datą, bet ir pažymi „Gi-
rios aido“ teritorijos ribą. 

druskininkų miškų urėdas Viktoras 
Klimas priminė „Girios aido“ perdavimo 
druskininkų miškų urėdijai istoriją ir jau 
atliktus darbus, supažindino su jo veikla 
ir čia vykstančiais renginiais, papasakojo 
apie urėdijos rekreacinės veiklos tradicijas 
ir šių dienų problemas. 

Generalinio miškų urėdo pavaduo-
tojas Andrius Vancevičius, lietuvos tau-
todailininkų sąjungos dzūkijos skyriaus 
pirmininkė Audronė lampickienė negai-
lėjo druskininkiečiams miškininkams pa-
gyrimo žodžių už tai, kad jie su tautodai-
lininkais randa bendrą kalbą, auklėdami 
jaunąją kartą tautiškumo dvasia. puikiai 

naująjį monumentą įvertino menotyri-
ninkas Adelbertas nedzelskis, pabrėžda-
mas: „Visas darbas (skulptūra) susiklostė 
gerai, o kūrybos procese atkrito tai, kas 
nebuvo būtina. darbas meniškas ir idėja 
graži. Metraštininkas mums byloja apie 
lietuvos miškų klestėjimą per amžius“. 

Monumento kūrėjai Gintautas Aksti-
nas ir Balys dabrukas buvo pagerbti ąžuo-
lo lapų vainikais ir druskininkietės Genu-
tės Čiurlionienės iškeptu ir ant tautinio 
rankšluosčio patiektu pyragu. o iš abiejų 
skulptūros galų susirinkusieji pasodino 
po medelį: ąžuoliuką ir pušelę. 

Gražiai apie bendrą kūrybos procesą 
samprotavo Aplinkos ministerijos Gamtos 
išteklių skyriaus vyr. specialistas rimantas 
Grikevičius, pabrėžęs, jog kūrėjas visada į 
savo kūrinį įdeda ne tik daug darbo, bet 
ir minties. Jis pakvietė ilgiau stabtelėti prie 
meno kūrinių ir juos susieti su laikmečiu.

palyginkime skaičius, kuriais bylo-
ja monumentas, susimąstykime (mūsų 
šalies miškingumas: 1000 m. – 70 proc., 
1500 m. – 43, 1800 – 37, 1914 – 19, 1956 – 
23, 2009 – 33 proc.). duomenys, kaip sakė 
Antanas lankelis, paimti iš metraščių. la-
koniška skaičių kalba byloja apie lietuvos 
miškų praeitį ir dabartį bei dabarties miš-
kininkų triūsą.

JŪRAtė REČIŪnIEnė 

Padėka Druskininkų ir Alytaus miškininkams
Lietuvos šaulių sąjungos Alytaus apskrities A. Juozapavičiaus šaulių rinktinė į redakciją atsiuntė rinktinės vado Juozo zarausko pasirašytą 
raštą; tai padėka Druskininkų ir Alytaus urėdijų miškininkams. Joje rašoma: „Birželio 1521 d. Alytaus apskrities A. Juozapavičiaus šaulių 
rinktinė vykdė pažintinį jaunųjų šaulių ir moksleivių žygį „Partizanų kovų takais 2009“, kurio maršrutas ėjo Druskininkų urėdijos miškais. 
Esame dėkingi už pagalbą miškų urėdui Viktorui Klimui, miškininkams Vytautui Gudaičiui, Vladui Jakavoniui, Vytui Galčiui, Artūrui Pavalkiui, 
Vytautui Živulskui ir tautvydui Lesniauskui. Jų dėka 100 moksleivių praplėtė akiratį miškininkystės klausimais, įvertino miškų grožį, susipa
žino su Dzūkijos partizanų kovų vietomis. 
Liepos 1326 d. Pivašiūnų vidurinės mokyklos bazėje vyko moksleivių ir jaunųjų šaulių vasaros poilsio stovykla, kurioje Alytaus urėdijos 
miškininkai Darius truncė, Jonas Arbačiauskas ir Jonas Račkys 400 stovyklautojų supažindino su Lietuvos miškų nauda, su jų fauna ir flora.
Artėjant miškininkų dienai dėkojame ir sveikiname Druskininkų ir Alytaus miškų urėdijų urėdus Viktorą Klimą ir Rimantą Prūsaitį, 
visus šių urėdijų miškininkus, linkime stiprybės ir tolesnio aktyvaus bendravimo“. 

Skulptoriai Gintautas Akstinas (kairėje) 
ir Balys Dabrukas pagerbti ąžuolo lapų vainikais
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Privačių miškų tvarkymo 
ES šalyse patirtis ir šios problemos 

sprendimo keliai Lietuvoje
Pernai atlikta privataus miškų ūkio vals-
tybinio reguliavimo studija, remiantis 8 
šalių: Latvijos, Estijos, Čekijos, Vengrijos, 
Austrijos, Vokietijos (Saksonijos, Bavari-
jos žemės), Švedijos ir Suomijos patirtimi. 
,,Mūsų girių“ skaitytojams pristatome 
šios studijos santrauką.  

PRIVATUS MIŠKų ūKIS ES ŠALySE
privatūs miškai beveik visose pasaulio 
šalyse turi valstybinio reguliavimo sis-
temas (tarnybas). išskirtume tokias pri-
vataus miško ūkio es šalyse valstybinio 
reguliavimo ir vystymosi tendencijas: 

1. privataus miškų ūkio valstybinis 
reguliavimas yra viena svarbiausių bet 
kurios šalies miško politikos dalis, at-
skleidžianti, kaip vyriausybė naudoja 
savo institucines ir teisines priemones, 
siekdama tvaraus tarptautinių, naciona-
linių ir privačių interesų miške kompro-
miso.

2. es šalių miškų ūkis yra dažniausiai 
kompleksinių ministerijų reguliavimo 
sferoje. esminis dalykas yra ne miško 
ūkio priklausomybė kuriai nors minis-
terijai, bet solidžios, parlamento patvir-
tintos, miško ūkio strategijos arba naci-
onalinės miško programos buvimas.

3. Valstybinio reguliavimo teiginiai 
ir normatyvai viešajam ir privačiam 
miškų ūkiui es šalyse sukoncentruoti 
Miškų įstatymuose, yra vienodi abiem 
nuosavybės formoms.

4. egzistuoja 3 privataus (ir viešo-
jo) miškų ūkio valstybinio reguliavimo 
(priežiūros) lygmenys: nacionalinis, 
regioninis ir lokalinis. Visuose lygme-
nyse privatus miškų ūkis prižiūrimas 
kartu su valstybiniu miškų ūkiu.

5. Kyla tokios problemos: valdų smul-
kumas ir sklaida teritorijoje; savininkų 
nutolimas nuo savo valdų, miškininkiš-
ko raštingumo stoka; valdų ekonominio 
gyvybingumo mažėjimas; visuomenės 
poreikio miško gėrybėms, nepatenkan-
čioms į rinką, didėjimas; nepalanki kon-
kurencinė padėtis medienos prekyboje; 
medienos išteklių įšaldymas; neigiamo 
gamtinių veiksnių poveikio didėjimas.

6. daugelyje šalių įkurtos miško sa-
vininkų asociacijos. Jos užtikrina ryšį 
tarp miško savininkų, atstovauja jiems 
miškų politikoje, padeda parduoti me-
dieną ir atlikti miškininkystės darbus. 
Miško savininkai geriausiai asocijuoti 
suomijoje.

7. ideali miškų ūkio mokesčių siste-
ma, kuri būtų teisinga, paprasta, leng vai 
ir nebrangiai administruojama, neutra-
li fiskaliniu požiūriu ir skatinanti gerą 
miškų ūkį, išlieka visų es valstybių 
svajonė. praktiškai neįmanoma pateikti 
įtikinamus vieno ar kito mokesčio efek-
tyvumo įrodymus;

8. subsidijos dydis privačios valdos 
savininkui nustatomas kaip minimali 
pinigų suma viešajam interesui toje val-
doje nuolatos palaikyti. paramos miško 
savininkams priemonės skirstomos į 3 
kategorijas: subsidijos ir mažų palūkanų 
paskolos; medžiaginė parama; konsulta-
cinės paslaugos, mokymas.

Mūsų pastebėjimu, daugelyje es šalių:
- privataus miškų ūkio valstybinio re-

guliavimo siekinys yra darbas pagal prin-
cipą „pasitikėjimas ir atsakomybė“;

- privačių miškų tvarkymo reikalavi-
mai diferencijuoti, atsižvelgiant į valdos 
dydį, ir tai atsispindi požiūryje į miško-
tvarkos projekto reikalingumą ir jo tu-
rinį;

- rengiant kaimo plėtros modelius ir 
strategijas, didesnis svoris skiriamas ne 
medienai, o miško aplinkosauginėms ir 
socialinėms vertybėms; 

- svarstant privataus miškų ūkio savi-
ninkų problemas ir paramos jiems prie-
mones, remiamasi viešumo principu ir 
sudaromos sąlygos aktyviam socialinių 
partnerių dalyvavimui svarstant jas.

PRIVATUS MIŠKų ūKIS LIETUVoJE
nekilnojamo turto registro 2009 01 01 
duomenimis, lietuvoje yra 783 737 ha 
privačių miškų, priklausančių 236 020 
savininkų; 258 697 kadastrinių sklypų; 
236 020 miško valdų, iš jų 64 300 – ko-
lektyvinės nuosavybės. Valdų pasiskirs-
tymas pagal dydį: iki 0,5 ha – 51 564; 

nuo 0,5 iki 1 ha – 38 426; nuo 1 iki 5 ha – 
107 522; nuo 5 iki 10 ha – 25 061; nuo 
10 iki 20 ha – 9 625; nuo 20 iki 50 ha – 
3 132; nuo 50 iki 100 ha – 468; nuo 100 
iki 200 ha – 138; nuo 200 iki 500 ha – 63; 
per 500 ha – 21 (didžiausios valdos plo-
tas – 1 632 ha, vidutinis – 3,32 ha).
 

Kaip administruojamas privatus 
miškų ūkis mūsų šalyje? 

1. teisinis reglamentavimas ne-
pakankamai sistemiškas, kai kuriais 
atvejais pernelyg detalizuotas ir iš-
dėstytas daugelyje dokumentų, todėl 
tobulintinas.

2. privataus miškų ūkio valstybi-
nio reguliavimo institucijos pagal savo 
pavadinimą ir veiklos formą neturi 
betarpiškumo požymių su miškų savi-
ninkais. Jos paslėptos aplinkos apsau-
gos tarnybose, pabrėžiančiose revizinę 
paskirtį, todėl tobulintinos, atskiriant 
jas nuo aplinkos apsaugos ir kontrolės 
institucijų bei išryškinant paramos, 
konsultavimo, ūkio organizavimo to-
bulinimo funkcijas.

3. paramos sistema miško savinin-
kams iš nacionalinių lėšų nėra pakanka-
mai aiškiai ir viešai suformuluota, neapi-
brėžti konkretūs šios paramos prioritetai. 
paramos sistema iš es lėšų organizuoja-
ma pagal aiškiai nustatytus prioritetus, 
tačiau jos skirstymo procedūros pernelyg 
biurokratinės ir sudėtingos miško savi-
ninkams. pajamų mokestis, mokamas 
nuo bendrųjų pajamų, prieštarauja gy-
ventojų pajamų apmokestinimo princi-
pams. Formaliai miško savininkas gali 
deklaruoti patirtas išlaidas, bet ši proce-
dūra gana sudėtinga.

4. privačių miškų savininkų mokymo, 
švietimo ir konsultavimo darbas vyk-
domas, tačiau nėra vieningos sistemos, 
programos ir veiksmų plano, todėl tobu-
lintinas, įkuriant regioninius mokymo, 
švietimo ir konsultavimo centrus (tarny-
bas) prie regioninių miško priežiūros pa-
dalinių, parengiant mokymo, švietimo ir 
konsultavimo programą ir veiksmų planą 
iki 2015 m.;
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5. privačių miškų savininkų koope-
ravimasis ir asocijavimasis yra neakty-
vus. Vienijimosi veiklai pagyvinti bū-
tina parengti programą, kurioje reikia 
numatyti paramos ir skatinimo būdus, 
ypač už priemones, padedančias rea-
lizuoti tvaraus ir darnaus miškų ūkio 
principus.

PRIVATAUS MIŠKų ūKIo 
VALSTyBINIo REGULIAVIMo 
ToBULINIMo MoDELIAI
1-as modelis. Sustiprinta ir patobulin-
ta veikianti privačių miškų ūkio vals-
tybinio reguliavimo sistema.

Veikiančiai privačių miškų ūkio val-
dymo sistemai sustiprinti būtina: Aplin-
kos ministerijos Miškų departamento 
privačių miškų skyriuje įsteigti 1-2 papil-
domas darbo vietas; po 1 papildomą dar-
bo vietą rAAd Miškų kontrolės skyriuo-
se ir po 1 papildomą darbo vietą rajonų 
agentūrose. iš viso reikėtų papildomai 
įsteigti 60 darbo vietų ir aprūpinti jas 
specialistais. Veikiančiai privačių miškų 
ūkio valdymo sistemai patobulinti būti-
na gerinti teisinę bazę. pirmiausiai reikia 
tobulinti lr Miškų įstatymą, po to – pa-
grindinius poįstatyminius aktus ir priva-
čių miškų valstybinio reguliavimo insti-
tucijų bei pareigūnų nuostatus, atskiriant 
ir konkretizuojant funkcijas, pareigas ir 
teises.

Modelio privalumai. Jam įgyven-
dinti reikia mažiausiai pastangų; tik re-
vizuoti esamą valstybinio reguliavimo 
institucijų teisinę bazę dėl jų dabartinio 

kryptingo orientavimo ne į pagalbą savi-
ninkams, o į veiklos trūkumų paieškas.

lietuvos miškų ūkio valdymo opti-
mizavimo studijose, atliktose 1998-2000 
m., pakankamai argumentuotai įrodyta, 
kad miškų ūkio tiesioginio valstybinio 
reguliavimo funkcijoms patenkinamai 
atlikti reikia apie 200 darbuotojų. tokiu 
atveju vienas darbuotojas aptarnautų 1 
150 miško savininkų, o aptarnaujamo 
rajono vidutinis spindulys būtų 10 km. 
palyginimui: suomijoje 1 specialistui 
tenka apie 350 miško savininkų, aptar-
navimo spindulys – 9,5 km; Vokietijos 
Bavarijos žemėje – 2000 savininkų, ap-
tarnavimo spindulys – 8 km, saksonijo-
je – 50 savininkų, aptarnavimo spindu-
lys – 5,5 km.

Trūkumai. dėl sprendimų priėmi-
mo ir jų įgyvendinimo institucijų pri-
klausymo skirtingoms, nors ir pavaldumo 
santykių susietoms įstaigoms, sprendimų 
priėmimas yra atsietas nuo jų įgyvendini-
mo įvertinimo ir kontrolės;

- veikianti valstybinio reguliavimo 
sistema akcentuoja ne pagalbą miško sa-
vininkams, o jų kontrolę. rAAd Miško 
kontrolės skyrius apibūdinamas kaip de-
partamento padalinys, vykdantis miškų 
būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsau-
gos kontrolę, o agentūra – kaip depar-
tamento padalinys, vykdantis aplinkos 
apsaugos gamtos išteklių naudojimo 
kontrolę. todėl dėl susiformavusių ste-
reotipų, net ir pakeitus veiklos nuosta-
tus, rAAd ir agentūros išliks visų pirma 
kontrolės institucijomis;

- esamoje, akivaizdu kad ir sustip-
rintoje valstybinio reguliavimo sistemo-
je, per mažai dėmesio skiriama miško 
ūkiui. pavyzdžiui, Kauno rAAd cent-
rinėje įstaigoje yra 55 darbuotojai, o 
Miško kontrolės skyrių sudaro tik 3 dar-
buotojai. Agentūrose dirba 46 darbuo-
tojai, iš jų tik 11 turi valstybinių miško 
pareigūnų statusą. 

2-as modelis. Jungtinis miškų de-
partamentas Aplinkos ministerijos 
sudėtyje su vietinėmis valstybinio val-
dymo įstaigomis.

Aplinkos ministerijos Miškų depar-
tamento, Valstybinės aplinkos apsaugos 
inspekcijos Miškų kontrolės skyriaus ir, 
reikalui esant, kitų Aplinkos ministeri-
jos miško įstaigų pagrindu suformuo-
jamas visateisis Miškų departamentas, 
atliekantis visas miškų ūkio valstybinio 
valdymo funkcijas. Vietinės (regioni-
nės ir lokalinės) įstaigos formuojamos 
iš rAAd Miškų kontrolės skyrių ir ra-
jonų agentūrų, perimant valstybinius 
miško pareigūnus. siekiant optimizuoti 
vietinių įstaigų išsidėstymą šalies teri-
torijoje, reikėtų papildomai priimti 60 
darbuotojų. Kaip ir pirmojo modelio 
atveju, būtina revizuoti ir racionalizuo-
ti teisinę bazę.

Modelio privalumai. pagrindines 
valstybinio valdymo funkcijas – valsty-
binį vadovavimą ir valstybinę kontro-
lę – atliktų viena institucija (ji priimtų 
sprendimus ir kontroliuotų, vertintų jų 
įgyvendinimą); valstybinio reguliavimo 
institucijų vietiniuose lygmenyse atski-
rumas nuo aplinkos apsaugos kontrolės 
konkretizuotų miško ūkio priežiūros 
funkcijas ir išryškintų institucijos svarbą.

Trūkumai. šiam modeliui įgyven-
dinti reikia atlikti formalią pertvarką – 
iš Aplinkos ministerijos įstaigos perkelti 
padalinį į ministeriją ir pakeisti atribu-
tiką; įgyvendinus šį modelį, nepadidėtų 
ūkio šakos išskirtinumas, nes ji ir toliau 
liktų nepastebima svarbių aplinkos ap-
saugos problemų erdvėje.

 
3-as modelis. Valstybinė miško 

tarnyba prie Aplinkos ministerijos su 
vietinėmis valstybinio valdymo įstai-
gomis.

Aplinkos ministerijos Miškų depar-
tamento, Valstybinės aplinkos apsaugos 
inspekcijos Miškų kontrolės skyriaus ir 
miško ūkį aptarnaujančių ir reguliuo-
jančių įstaigų prie Aplinkos ministerijos 
pagrindu suformuojama savarankiška 
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Valstybinė miško tarnyba prie Aplinkos 
ministerijos. Vietinės (regioninės ir lo-
kalinės) valstybinio reguliavimo įstai-
gos formuojamos kaip ir antro modelio 
atveju, atliekama teisinės bazės revizija 
ir racionalizacija. 

Modelio privalumai. Įgyvendinus 
šį modelį, visos miškų valstybinio val-
dymo funkcijos ir pastangos būtų su-
telktos vienoje struktūroje. toks sutel-
kimas padėtų įtvirtinti daugiafunkcinį 
miško auginimą ir naudojimą, suma-
žinti politinių sprendimų įtaką miško 
ūkinei veiklai. Miško ūkio valstybinio 
reguliavimo institucijų išreikštas atski-
rumas nuo aplinkos apsaugos įtvirtintų 
miškų ūkio, kaip atskiros šakos, statusą. 
Kontrolė nėra svarbiausia miškų ūkio 
valstybinio valdymo funkcija. Miškų 
ūkio valstybinio valdymo funkcijos 
turi būti atskirtos nuo aplinkos apsau-
gos valstybinio valdymo funkcijų. Jos 
akivaizdžiai bus atskirtos tik tada, jei 
jas vykdys atskiros įstaigos. Valstybinė 
aplinkos apsaugos inspekcija turėtų rū-
pintis visos aplinkos kokybe ir vertinti, 
kaip gamtos medžiagas ir jėgas vartoja 
žemės, miško ir namų ūkis ir kitos eko-
nominės veiklos. sutelkus visas miškų 
ūkio valstybinio valdymo institucijas 
vienoje tarnyboje, išnyktų geriausiai 
miško ūkį globojančios ministerijos 
paieškos. šiuo atveju lemiamu valdymo 
veiksniu tampa ne ministerija, o šakos 
politika ir jos įgyvendinimo strategija. 
Be to, savarankiška miškų tarnyba prie 
ministerijos turėtų atskirą strateginį 
veiklos planą.

Trūkumai. šio modelio įgyvendi-
nimas reikalauja daugiausiai lėšų ir pa-
stangų. 

Modelių įgyvendinimo kaštai
1-as modelis. pagal dabartinį vals-

tybinės miško kontrolės specialistų 
darbo vietų techninį aprūpinimą bei jų 
darbo užmokestį, 60 naujų darbo vietų 
funkcionavimas kasmet kainuotų 2,5-3 
mln. litų.

2-as modelis. Kaip ir pirmajame mo-
delyje, 60 papildomų darbo vietų funk-
cionavimas kasmet kainuotų 2,5-3 mln. 
litų. su modelio įgyvendinimu susiję 

institucinio reorganizavimo darbai pir-
maisiais modelio įgyvendinimo metais 
kainuotų dar apie 0,5-1 mln. litų.

3-ias modelis. Įsteigtų 60 papildomų 
darbo vietų funkcionavimas kasmet kai-
nuotų 2,5-3 mln. litų.

institucinei pertvarkai reikalingos 
vienkartinės išlaidos sudarytų 1,5-2 mln. 
litų (dokumentų blankų, iškabų, logoti-
pų keitimas ir pan.).

Apibendrinimas
1. privačių miškų ūkio ir valstybinio 

miškų ūkio valstybinis reguliavimas ne-
gali būti atskirtas ir turi sudaryti vieną 
sistemą, veikiančią vadovaujantis vie-
ninga lietuvos miško ūkio politika ir jos 
įgyvendinimo strategija.

2. palyginus siūlomus šalies miško 
ūkio valstybinio reguliavimo modelių 
privalumus ir trūkumus, akivaizdžiai 
matosi, kad dabartinėmis sąlygomis pri-
imtiniausias yra trečiasis modelis – Vals-
tybinės miško tarnybos prie Aplinkos 
(ar kitos) ministerijos su jai priklausan-
čiomis vietinėmis valstybinio valdymo 
įstaigomis įsteigimas.

3. pagal galiojančius teisės aktus, 
modelių įgyvendinimas gali būti finan-
suojamas tik iš valstybės biudžeto, kiti 
finansavimo šaltiniai (fondai, tikslinės 
lėšos ir pan.) galimi tik pakeitus atitin-
kamus teisinius aktus.

PRIVAČIų MIŠKų TVARKyMo 
PRoBLEMoS SPRENDIMo VEIKSMAI
Teisinio reglamentavimo srityje:

1. parengti naują lr Miškų įstaty-
mo redakciją, kurioje privatus miškų 
ūkis būtų traktuojamas vienodu lygiu 
kaip ir valstybinis; įtvirtintos miško 
savininkų, valdytojų ir naudotojų pa-
reigos ir teisės; aiškiai įtvirtintas miš-
ko išsaugojimas ir reglamentuota miš-
ko žemės pavertimo kita naudmena 
tvarka; diferencijuoti miškų tvarkymo 
ir naudojimo reikalavimai, atsižvel-
giant į valdų dydį; įteisinta galimybė 
gauti kompensacijas bei mokesčių 
leng vatas; numatyta ministro konsul-
tacinė taryba bei jos padalinys – pri-
vačių miškų komitetas ir jų sudarymo 
bei darbo tvarka.

2. išanalizuoti poįstatyminius nor-
minius aktus, reglamentuojančius pri-
vatų miškų ūkį; įvertinti jų reikalingu-
mą; pagal būtinumą pataisyti esamus ir 
parengti reikalingus naujus norminius 
aktus.

Administracinio reguliavimo sri-
tyje: 

Aiškiai apibrėžti 3 administracinio 
reguliavimo lygmenis – nacionalinį, 
regioninį ir lokalinį; pasirinkti vieną iš 
3-jų administracinio reguliavimo mo-
delių; įsteigti Aplinkos ministerijos va-
dovybėje atskirą pareigybę miškų ūkio 
klausimams kuruoti.

Ekonominio (finansinio) reguliavi-
mo srityje:

1. parengti kompensacijų už pri-
vačios nuosavybės teisių apribojimus, 
mokesčių lengvatų taikymo ir finan-
sinės paramos teikimo tvarką. Aiš-
kiai ir viešai apibrėžti prioritetines 
privačiame miškų ūkyje vykdomas 
priemones, kurios būtų remiamos iš 
nacionalinių bei es lėšų. planuoja-
mos skirti lėšos pagal remiamas prie-
mones kasmet turi būti skelbiamos 
politiniame lygmenyje, metų pabai-
goje analogiška tvarka pateikiant jų 
panaudojimo rezultatus.

2. privataus miško savininkams tai-
kyti grynųjų pajamų mokestį, numatant 
pateisinamų miško ūkinės veiklos išlai-
dų nustatymo tvarką.

Miškininkavimo kokybės gerinimo 
srityje:

1. siekiant reguliaraus, tvaraus ir 
darnaus miškininkavimo privačio-
se valdose, būtina parengti programą, 
skatinančią savininkų kooperavimąsi 
ir asocijavimąsi. tai sudarytų sąlygas 
įsteigti miškininkavimo vienetus (miško 
ūkinius vienetus).

2. Gerinti miško savininkų moty-
vaciją miško ūkinei veiklai, parengiant 
atitinkamą programą ir veiksmų planą, 
apimantį mokymo, švietimo ir konsulta-
vimo centrų tinklo sukūrimą. 

Prof. RoMuALDAs DELtuVAs
Doc. JuozAPAs MAŽEIKA

GIntAutAs ČInGA
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nekilnojamojo turto registro 2009 01 01 
duomenimis, šalyje 783737 ha privačių 
miškų valdė 236020 miško savininkų, iš 
jų 64300 – kolektyvine nuosavybe. iki 
0,5 ha dydžio  buvo 51564 miško valdos,   
nuo 0,5 iki 1 ha – 38426, nuo 1 iki 5 ha – 
107522, nuo 5 iki 10 ha – 25061. Viduti-
nis valdos dydis – 3,32 ha.

lr seimo nariai Algis Kašėta ir Aud-
rius endzinas parengė Miškų įstatymo 
pakeitimo projektą, kuriame siūloma 
atsisakyti Miškų įstatymo 4 str. 3 dalies 
nuostatos, draudžiančios privačias miš-
kų valdas skaidyti į dalis, jei valda yra 
arba tampa mažesnė kaip 5 ha. šis Miš-
kų įstatymo 4 str. pakeitimo projektas 
buvo svarstytas birželio 16 d. vykusiame 
plenariniame seimo posėdyje. pristaty-
damas  projektą, parlamentaras Audrius 
endzinas teigė, jog dabartinis teisinis 
reguliavimas neužtikrina, o neretai 
netgi riboja asmenų, kurie nuosavybės 
teise valdo miško plotą, teises valdyti, 
naudoti jiems priklausantį nuosavybės 

teisių objektą, ypač tada, kai miškas yra 
dviejų ar kelių savininkų valdomas ben-
dros nuosavybės teise. Miškų įstatyme 
numatytas ribojimas tampa ypač junta-
mas tuomet, kada miško žemę paveldi 
keli įpėdiniai ir, negalėdami pasidalinti 
paveldėto turto, negali tinkamai įgyven-
dinti savo teisių ir pareigų, susijusių su 
paveldėto turto dalimi. taip pat negali 
pasinaudoti įstatymu garantuojamomis 
savininkų teisėmis. panaikinus Miškų 
įstatymo 4 str. 3 dalies nuostatą, būtų 
sudarytos galimybės visiems mišką 
nuosavybės teise valdantiems asmenims 
tinkamai įgyvendinti savo teises valdant, 
naudojant ir disponuojant turimu miško 
plotu, taip pat stambinti miškų valdas, 
įgyjant papildomų miško sklypų iš kitų 
privačių savininkų. priėmus projektą, 
būtų sudarytos sąlygos norintiems ir 
išmanantiems ūkininkavimą miške as-
menims suvienyti savo pastangas ir inte-
resus ir taip užtik rinti, kad miškas būtų 
valdomas racionaliai ir rūpestingai.

parlamentarų nuomonės dėl šios pataisos 
tikslingumo išsiskyrė. seimo Aplinkos 
apsaugos komiteto pirmininkas Jonas ši-
mėnas suabejojo, ar pritarus siūlomoms 
nuostatoms nesusidarys prielaidos pa-
keisti natūralų kraštovaizdį konkrečiame 
miške, ar paskiriems savininkams nusta-
čius jų nuosavybės ribas, nebus sudaro-
mas precedentas po to vykstantiems pro-
cesams? prieš šią Miškų įstatymo pataisą 
pasisakiusio seimo nario miškininko 
Justino urbanavičiaus manymu, panaiki-
nus tokį ribojimą, būtų sunku užtikrinti 
miškų apsaugą, kiltų pavojus pakeisti na-
tūralų miško kraštovaizdį, miško žemės 
paskirtį.

Vis dėlto Miškų įstatymo 4 str. pakei-
timo projektui buvo pritarta (iš balsa-
vime dalyvavusių 43 parlamentarų 28 
balsavo už, 5 – prieš ir 10 susilaikė). to-
liau šį projektą siūloma svarstyti seimo 
rudens sesijoje.

M.G. inf.
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pasidalinsiu praktine patirtimi, teikiant 
miško savininkams konsultacijas Klaipė-
dos ir telšių apskrityse apie es paramos 
įsisavinimą bei su kokiomis problemo-
mis susiduriu šiame regione dirbdama 
konsultante.

APIE GALIMyBĘ GAUTI 
KoNSULTAVIMo PASLAUGAS
Miško savininkai, norintys gauti pro-
fesionalią konsultaciją miškininkystės 
klausimais, turi galimybę gauti es para-
mą iki 1 726 lt, bet šia priemone pernai 
žemaitijos regione beveik nesinaudota. 
nuo 2009 04 02 nacionalinei mokėjimų 
agentūrai (nMA) supaprastinus es para-
mos administravimo taisykles, atsirado 
nemažai savininkų, norinčių gauti miški-
ninkystės konsultacijų paslaugas. tačiau 
realiai jas už es paramos lėšas gali teikti 
ne bet kuris miškininkas specialistas. 

Konsultantas privalo turėti žemės 
ūkio ministerijos akreditaciją konsultuo-
ti miškininkystės klausimais, kuri sutei-
kiama pagal žemės ūkio ministro 2007 
05 18 patvirtintas akreditavimo taisykles. 
Jos gana griežtos. pavyzdžiui, nors turiu 
8-erių metų darbo su miško savininkais 
patirtį, esu atestuota privačių miškų miš-
kotvarkos projektų autorė bei turiu bend-
ro lietuvos – švedijos projekto metu 
įgytą konsultanto sertifikatą, pradžioje 
akreditaciją gavau tik 1-eriems metams. 
privalėjau atsiskaityti už praėjusius me-
tus. tai atlikus, akreditavimo komisija 
suteikė teisę konsultuoti dar 3-ejus me-
tus. Konsultantas per metus privalo ne 
mažiau kaip 16 val. tobulintis kursuose, 
seminaruose, stažuotėse. 

nMA tinklalapyje skelbiamas kon-
sultantų sąrašas gausesnis Vilniaus bei 
Kauno regionuose, o žemaitijoje – tik 
vienas kitas. šiemet į mane jau kreipėsi 
14 miško savininkų, norinčių gauti kon-
sultacines paslaugas. už jas jie pateikė 
paraiškas es paramai gauti nuo 600 lt iki 
1 700 lt (priklausomai nuo valdos dydžio 
ar nuo priemonės kitai es paramai gauti 
sudėtingumo). Kaip parama pasinaudo-
ti? pateikiu praktinį pavyzdį. Jei savinin-
kas numato, kad jam reikalingas 10 val. 
konsultavimas, žemės ūkio ministerijos 
nustatytas maksimalus akredituoto kon-

ES  parama: konsultanto patirtis

sultanto valandinis įkainis yra 115 lt, o 
bendra paslaugų suma – 1 150 lt. iš savo 
lėšų savininkas privalės apmokėti 20 
proc. (230 lt), o likusiai 920 lt sumai pa-
teiks paraišką nMA teritoriniam skyriui. 
Konsultantas, turintis individualią vei-
klą, 35-40 proc. nuo bendros sumos (apie 
430 lt) sumokės įvairių mokesčių pavi-
dalu. Beveik visi savininkai, kurie teikė 
paraiškas ir prašė paramos, jau gavo pra-
nešimus, kad parama bus suteikta. nuo 
mokėjimo prašymų pateikimo iki pinigų 
gavimo, manau, praeis ne mažiau kaip 
pusė metų. Kiekvieną savininką konsul-
tuoti važiuoju į jo valdą. Ypač daug kon-
sultacijų reikia tiems, kurie veisia naują 
mišką, ugdo bei rekonstruoja medynus, 
naudojasi aplinkosaugine es parama. Vi-
siems privalau surašyti rekomendacijas, 
jas savininkas kartu su mokėjimo pra-
šymu pateikia nacionalinei mokėjimo 
agentūrai. nMA tikrina visus pateiktus 
mokėjimo prašymus. 

paramos gavimo mechanizmas jau 
veikia, manau, verta šia priemone pasi-
naudoti.

   
PoPULIARIAUSIA PARAMA – 
NAUJų MIŠKų įVEISIMUI
ši priemonė ypač išpopuliarėjo tarp že-
mių ir miškų savininkų, kai nuo šių metų 
rugpjūčio išmokos padidintos beveik 30 
proc. Bet iš savo patirties galiu pasakyti, 
kad prireikė nemažai laiko ir pastangų, 
kol šios priemonės nauda patikėjo žemių 
ir miškų savininkai. prieš 5-erius metus 
pagal 2004-2006 m. es paramos progra-
mą skuodo rajone ryžausi apsodinti 6 
ha nederlingos žemės. stingant patirties, 
padariau klaidų, turėjau nemažai vargo, 
ypač kai 2-eji metai po miško pasodini-
mo buvo sausringi. tuo metu buvo labai 
sudėtingos šios paramos administravimo 
taisyklės. paruošus užsakovui miško įvei-
simo projektą, teko skinti kelią ir jo įgy-
vendinimui. dažnai paruoštas paraiškas 
priduoti į nMA ir pastaruoju metu va-
žiuoju su savininkais kartu. Jei savininkai 
nutaria mišką sodinti patys, jiems kon-
sultantas reikalingas kiekviename žings-
nyje, kol į sąskaitą įplaukia pinigai. 

rengiant miškų įveisimo projektus, 
žemaitijos regione siūlau savininkams 

veisti mišresnius želdinius su 4-7 medžių 
rūšimis, todėl tenka nemažai bendrauti 
su miškų urėdijų medelynais. šių metų 
pavasarį mano konsultuojami savinin-
kai pirko sodmenis iš Kretingos, telšių, 
šilutės, rietavo, Mažeikių miškų urėdijų 
medelynų. Man tenka užsakyti miško 
sodmenis, važiuoti į medelynus, žiūrėti, 
kad sodmenys būtų kokybiški. dabar tai 
ypač svarbu, nes už želdinių papildymą 
atskirai pinigai neskiriami. pastebėjau, 
kad miško savininkas su mažu sodmenų 
užsakymu ir smalsiais klausimais nėra 
įdomus miško medelynams. smulkiam 
žemės savininkui nedrąsu skirti nemažas 
asmenines lėšas miškui įveisti ir laukti, 
kada jos sugrįš. prisiklausę įvairiausių 
atsiliepimų apie griežtus nMA, aplinkos 
apsaugos agentūrų tikrinimus, jie būgš-
tauja, kad negaus paramos. turiu būti psi-
chologiniu garantu, todėl padrąsinančiai 
sakau: „darykite viską atsakingai ir pini-
gai bus“. Bet pagrindo būgštauti yra: pa-
vyzdžiui, pavasarį mano konsultuojami 5 
savininkai pasodino savo lėšomis mišką, 
bet pinigų dar negavo. Kartais tarpininke 
tenka pabūti ir bendraujant su tikrinto-
jais, kurių iš tiesų yra apstu. pavyzdžiui, 
šį pavasarį rietavo miškų urėdijos terito-
rijoje paruošiau projektą 4 ha apsodinti 
mišku. tikrinti į vietą atvažiavo urėdijos 
miškininkai, po to rajono aplinkos ap-
saugos agentūros, nMA Klaipėdos sky-
riaus darbuotojai, ketvirtą patikrą darė 
nMA kontrolieriai iš Vilniaus. rudenį 
dar bus penktas patikrinimas, nors įveis-
to miško savininkui tikrintojai neturėjo 
jokių priekaištų. specialistai, ruošiantys 
miško įveisimo projektus bei paraiškas, 
turi gerai išsistudijuoti taisykles. pavyz-
džiui, pagal dabartines taisykles, į želdi-
namą plotą įskaitoma ir neapželdinti že-
mės ruožai prie melioracijos griovių arba 
drenažo rinktuvų, neapželdintos juostos, 
suprojektuotos šalia kitų žemės ūkio pa-
skirties žemės savininkų sklypų. už šiuos 
plotus mokama pilna miško įveisimo bei 
priežiūros išmoka. Arba prarastų pajamų 
už žemę kompensavimo išmoka ūkinin-
kų kategorijai priskirtiems pareiškėjams 
yra 383 lt/ha, o kitiems – tik 86 lt/ha, 
mokama 15 metų. prie ūkininkų priski-
riami ir niekur nedirbantys pensininkai, 
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ruotus žemės plotus. neįsigilinus į šiuos 
aspektus, žemės savininkas dėl projektuo-
tojo ar konsultanto nepatyrimo gali ne-
tekti nemažų sumų. Abejojančius, ar verta 
imtis miško įveisimo, dažnai nusivežu į 
apsodintus laukus, kur per 5-erius metus 
suželia sodintoją praaugęs jaunuolynas.

PAPRASTINTI PARAMoS 
JAUNUoLyNų UGDyMUI BEI 
MAŽoS EKoNoMINėS VERTėS 
MEDyNų IR KRūMyNų 
PERTVARKyMUI ADMINISTRAVIMą
praėjusių metų gruodį paruošiau miš-
ko savininkams 3 paraiškas jaunuolynų 
ugdymui ir 1 paraišką krūmynų rekons-
trukcijai. paraiškos yra tokios pačios, 
kaip ir miško ruošos darbams traktoriaus 
įsigijimui, tik nereikėjo rengti verslo pla-
no. nMA teritoriniai skyriai tik surenka 
paraiškas ir jas išsiunčia į Vilnių įver-
tinti. džiugu, kad visos paraiškos buvo 
įvertintos teigiamai ir šių metų gegužę 
savininkai gavo pranešimus, jog jie pa-
tvirtinti paramos gavėjais. šia priemone 
savininkai domisi, ji labai reikalinga, nes 
privačiuose miškuose yra daug neugdytų 
jaunuolynų. tačiau dalis savininkų atsi-
sako paramos dėl biurokratinių reikala-
vimų. pavyzdžiui, miško savininkui, nu-
tarusiam išugdyti 1,5 ha miško, skiriama 
1 579 lt parama, bet reikia sudaryti tipi-
nę sutartį su nMA, kaip ir perkant trak-
torių – 14 lapų. Gavęs paramą ir per me-
tus išugdęs mišką, ugdytojas dar 5-erius 
metus turės atsiskaitinėti nMA. 

šiemet tokių paraiškų miškų savi-
ninkams neberuošiau ir neruošiu tol, 
kol nebus supaprastinta tvarka. norėčiau 
atkreipti besidominčių šiomis priemonė-
mis dėmesį į tai: 

– miško plotas, kurį ruošiamasi iš-
ugdyti ar pertvarkyti su es parama, turi 
būti ne mažesnis kaip 1 ha;

– reikalingos ūkinės priemonės miš-
kui turi būti numatytos individualiame 
miškotvarkos projekte (projekto paruo-
šimo išlaidos padengiamos 50-60 proc.).

Kaip gerą naujieną reikia pažymėti 
tai, kad nuo 2009 02 20 pakeistos pas-
laugų, darbų viešo pirkimo taisyklės: jei 
paramos suma neviršija 10 000 lt (be 
pVM), užtenka apklausti vieną ūkio 
subjektą. Kiekvienam, besiruošiančiam 
prašyti es paramos jaunuolynų ugdy-
mui ar medynų rekonstrukcijai, natū-
raliai iškyla praktinis klausimas: kokios 
sumos už 1 ha galima prašyti. taisyk-
lėse rašoma, kad didžiausia paramos 
suma vienam projektui – 172 640 lt. 
praktiškai viskas priklauso nuo to, už 
kokią sumą pasisiūlys atlikti darbus 
apklausta įmonė. Būtų geriau ieškoti 
įmonės, kuri nėra pVM mokėtoja (na-
cionalinė mokėjimo agentūra nekom-
pensuoja pVM).

Miško savininkams, ypač turintiems 
daugiau jaunuolynų ar šiaip apleistų miš-
kų, būtų paprasčiau, jei jie galėtų gauti es 
paramą krūmapjovei ar pjūklui įsigyti ir 
patys tvarkytųsi savo miškuose. norėda-
ma padėti miško savininkams, mėginau 
ruošti tokią paraišką. deja, krūmapjovei 
ar pjūklui įsigyti parama galima, jei būtų 
sudarytas verslo planas ir įrodyta, kaip ir 
kiek bus uždirbta pajamų. o kokias paja-
mas uždirbs smulkus miško savininkas, 
valydamas, ugdydamas savo miškelį?

MIŠKININKAVIMo MoKyMAS   
lietuvos miško savininkų asociacijai 
konkurso būdu iš es gavus lėšų semina-
rams bei miško dienoms rengti, šias prie-
mones organizuoju Kretingos, skuodo, 
Klaipėdos rajonų bei palangos mieste gy-
venantiems miško savininkams. populia-
riausi yra 40 val. trukmės mokymo kur-
sai, kuriuos vedu nuo 2002 m. pastaruoju 

metu kursus organizuoju seniūnijose. 
nors tenka į jas važiuoti ir po 50-60 km, 
tai pasiteisina. Į kursus susirenka dau-
giau vietos miško savininkų, juose daly-
vauja ir seniūnijų darbuotojai, kuriems 
prireikia žinių bendraujant su žemių ir 
miškų savininkais. Kad galėtų mokytis 
dirbantieji, kursas išdėstomas per dvi sa-
vaites. renkamės šeštadieniais ir darbo 
dienomis po pietų seniūnijų suteiktose 
patalpose. Ypač padaugėjo norinčių lan-
kyti kursus bedarbystės metu. tai pasi-
jautė jau pernai rudenį, kai į planuojamas 
grupes savininkai susirašė iš anksto, net 
nepaskelbus apie mokymus spaudoje.        

lietuvoje miškų ūkinę veiklą priva-
čiuose miškuose reglamentuojantys teisi-
niai aktai yra pernelyg didelės apimties, 
todėl kursų dalyviams ruošiu santraukas, 
atmintines. savininkus labiausiai domina 
tai, kas aktualu asmeniškai jiems patiems 
ir jų miško valdoms, nes ne kiekvienas 
turi miškotvarkos projektus. esant gali-
mybei, paruošiu valdų valstybinės miškų 
inventorizacijos duomenis. Kursų metu 
važiuojame į mišką praktiniam moky-
mui, lankomės kitų savininkų miškuose. 
Aptariame ne vien gerus pavyzdžius, kad 
galėtų pasimokyti iš savo ar svetimų miš-
kininkavimo klaidų.

teigiamai įvertinęs tokius mokymus, 
buvęs europarlamentaras, taip pat miško 
savininkas, klaipėdietis eugenijus Gen-
tvilas nusprendė prisidėti prie miško 
savininkų švietimo. pernai gruodį jis pa-
kvietė mane į Briuselį susipažinti su es 
privačių miškų tvarkymo ir miško savi-
ninkų švietimo politika, o šiemet gegu-
žės pradžioje grupei gerai besitvarkančių 
miško savininkų suorganizavo pažintinę 
nemokamą savaitės išvyką į strasbūrą, 
aplinkinius miškus.    

PALMIRA LIPsKIEnė 
ŽŪM akredituota konsultantė 

miškininkė
Miško diena  Tauragės rajone, Žygaičiuose pas miškininką 
Vladislovą Petrauską (pirmas iš kairės)

Už ES lėšas įveisti miškai – anūkams
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Krizė, krizė, krizė, krizė, au, au, au, au ir 

vėl krizė, krizė, au, au... Nesusigaudan-

tiems – aiškinu: aš skaitau solidaus lie-

tuviško žurnalo antraštes, o mano šuo, 

naudodamasis šeimininko užimtumu, 

auklėja kaimyno katiną, įvarytą į medį. 

Au, au, skaitau toliau ir šiurpstu nuo 

apokalipse alsuojančių straipsnių pava-

dinimų. 

Staiga akis užkliūna už gedulingo prane-

šimo: kaimynė Latvija pavojingai artėja 

prie visiško kracho. Pasidaro visiškai ne-

ramu. Negi pirmąjį rugpjūčio savaitgalį 

praleidęs visos Latvijos medžiotojų festi-

valyje ,,Miunhauzenas 2009“, į kurį suplū-

do per pora tūkstančių medžiotojų ir jų 

šeimų narių, aš, kartu su keliais kolego-

mis iš Lietuvos, dalyvavau puotoje maro 

metu!? Spėju, kad sensacingų antraščių 

virtuozams toks kaimynų šventės apibū-

dinimas būtų prie širdies.

O aš manau, kad toks medžiotojų ren-

ginys (panašių šiais metais teko matyti 

Vokietijoje, Čekijoje, Lenkijoje) – tai pui-

kus sveikos visuomenės dalies atsakas 

pasaulio ar bent jau vienos valstybės pa-

baigos trubadūrams.

Siūlau pasigrožėti kaimynų švente.

EuGEnIJus tIJuŠAs

XI-asis Latvijos medžiotojų festivalis 
,,Miunhauzenas 2009“ Kandavoje
EuGEnIJAus tIJuŠo fotoreportažas

Europietiškas medžioklinės aprangos stilius Latvijos dar nepasiekė

nesunku įspėti, kad čia Lietuvos delegacija

Festivalio atidarymo ceremonijai išsirikiavo 76 Latvijos medžiotojų klubai, gerokai per tūkstantį 
festivalio dalyvių
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Dalyvių dėmesio nestokojo Vilniaus medžiotojų draugijos medžioklinių ragų orkestro vyrai. Beje, Latvijos medžio
tojai pirmą kartą klausėsi medžioklinės muzikos

stovyklos mirgėjo spalvingomis 
ir išradingomis medžiotojų ko
lektyvų vėliavomis

Visų klubų atstovus pasveikino Latvijos medžiotojų asociacijos prezidentas – Elmars Švede

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos 
įsteigto prizo ,,Festivalio Medeina“ 
laimėtoja Diana naglė.

Įvairiose festivalio vietose netrūko netikėtų varžybų
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senieji dzūkai jaunus baravykėlius ant 
pačios ploniausios ir ilgiausios pušies 
šak nies suverdavo ir virš krosnies paka-
binę sudžiovindavo. džiovintus baravy-
kus laikydavo drobiniuose maišeliuose 
arba iš kadagio šaknų pintose uždengia-
mose pintinėlėse. tik taip laikomų grybų 
musės neapsės, kandys nesugadins, nes 
kadagiai turi specifinių fitoncidinių me-
džiagų. dzūkijoje net kaimai grybų var-
dais ir grybų garbei vadinti: Grybaulia, 
Grybašė... Kiekvienas miško plotelis – tai 
suskirstyta grybų karalija.

Mūsų miškuose auga apie 1200 grybų 
rūšių, iš jų nuodingų – apie 10 rūšių. Miko-
logų teigimu, lietuvos miškuose per metus 
gali užaugti 40–50, palankiais metais – iki 
70 tūkst. tonų valgomųjų grybų. dėl ken-
kėjų, ligų, miško faunos ir kitų priežasčių 
patiriami 30–50 proc. nuostoliai, eksploa-
taciniai ištekliai gali sudaryti 20–35 tūkst. 
tonų komerciniu požiūriu svarbiausių gry-
bų rūšių (10–15). Kiek grybų surinko ir 
suvalgė lietuvos žmonės – tiksliai nežino-
ma. Manoma, kad šalies gyventojai kasmet 
surenka 6–16 tūkst. tonų ir savo reikmėms 
suvartoja iki 3–10 tūkst. tonų (1 žmogus – 
vidutiniškai po 1–3 kg). 

oi, grybai, grybai

mindymo, medynų skalsumo pokyčio 
pušynuose ketvirtadaliu sumažėjo ker-
pinės dangos plotas, ją pakeitė žaliosios 
samanos, kurios mažiau jautrios mindy-
mui. tačiau kaimuose vietinių gyventojų 
lieka vis mažiau. Vaikai iš miesto į kaimą 
pas senelius rečiau važiuoja, nes pas juos 
neįdomu. o miestelėnui labiau apsimoka 
nusipirkti grybų turguje, nei pilti į auto-
mobilio baką brangius degalus ir pačiam 
važiuoti į miškus. todėl pastaraisiais me-
tais grybautojų miškuose buvo sumažėję. 
tikėtina, kad pakitus socialinėms aplin-
kybėms, šiemet grybautojų srautas bus 
gerokai didesnis. 

tik kad grybai dygtų.

Grybų supirkimas, kilogramais:

Metai Visų rūšių grybų Iš jų  baravykų
1990  348 000 ~3000
1999  840 623 318 165
2000  2187 065 559 730
2001  3869 038 703 323
2002  449 759 18 241
2003  1 811 224 554 161
2004  2 719 549 648.520
2005  1 671 932 394 434
2006  1 666 855 371 594
2007  1 558 784 26 689

Dr. AntAnAs LAnKELIs

Šiųmetės liepos pradžios Labanoro girios gražuoliai

Grybų derlius įvairuoja. Jį dažniau-
siai lemia klimato sąlygos (drėgmė, tem-
peratūra) ir biologinės grybų rūšių savy-
bės (derėjimo periodiškumas). Masinio 
grybų derėjimo ciklai kartojasi kas 3–10 
metų. labai dideli baravykų derliai lie-
tuvoje buvo 1952, 1957, 1960, 1967, 1977 
, 2001, 2005 metais. 

tačiau kad ir kokią nostalgiją jaustu-
me senolių pasakojimams, jog anksčiau 
grybus iš miškų vežimais veždavo, dabar 
grybavimo papročiai pasikeitė. Margio-
nyse vienas supirkimo punktas 1995 m. 
rugsėjo pabaigoje per dieną supirkdavo 
iki 800 kg baravykų. Grybautojų srautas 
intensyviausias savaitgaliais. Marcinko-
nių – Merkinės pakelėje 1991-1996 m. 
savaitgalio dienomis būdavo po 60-80 
automobilių, kurių dešimtadalis – auto-
busai. Vienam kilometre – 3-4 automo-
biliai, jeigu kiekviename automobilyje 
skaičiuosime po 3-4 žmones, tai ryte 1 kv. 
km braido ne mažiau kaip 10 grybauto-
jų. toks antropogeninis poveikis miškui 
negalėjo likti be įtakos. sumažėjo arba 
ir visai sunaikintas savaiminis atžėlimas 
kerpiniuose, brukniniuose pušynuose. 
pakitusi ir paklotės danga. dėl fizinio iš 
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tęIpolitas Vilčinskas              
1910 11 21 – 2009 07 17        

                 

Šių metų lapkritį buvusiam ilgamečiam 
Kuršėnų miškų urėdijos Gedinčių giri
ninkijos girininkui Ipolitui Vilčinskui būtų 
sukakę 99eri metai. Jis tikėjosi kartu su 
dukros, sūnaus šeimomis, buvusiais ben
dradarbiais kitąmet atšvęsti 100ąjį gim
tadienį. Bet tenka vieną seniausių šalies 
miškininkų prisiminti jau būtuoju laiku – 
liepos 17ąją jo netekome.
Gimęs Akmenės valsčiaus Kinkių kaimo 
neturtingo valstiečio šeimoje, Ipolitas 
anksti neteko tėvo, patyrė sunkią našlaičio 
dalią. Ūgtelėjęs jis įsidarbino miško darbi
ninku Kuršėnų miškų urėdijos Gedinčių 
girininkijoje, 1936 m. jį paskyrė eiguliu. 
Šios pareigos miškų žinyboje įkvėpė Ipo
litą mokytis. Baigęs 1940 m. suaugusiųjų 
gimnazijoje 8 klases, 19411942 m. mo
kėsi dvimetėje Vilniaus miškų  mokykloje. 
Ją baigęs, 1942 m. paskirtas Kuršėnų miš

kų urėdijos Gedinčių girininkijos 4 eilės 
girininku. Pokaryje panaikinus Kuršėnų 
miškų urėdiją, 19451947 m. dirbo Kuršė
nų miško pramonės ūkyje, Šiaulių miškų 
ūkyje, dėl susiklosčiusių aplinkybių po
rai metų įsidarbino taksatoriumi Kauno 
miškotvarkos kontoroje. 1949 m. jis vėl 
sugrįžo į pažįstamus Gedinčių girininkijos 
miškus, kur girininkavo iki pensijos. 1976
1982 m. šioje girininkijoje dirbo girininko 
pavaduotoju. 
Lietuvos girioms Ipolitas Vilčinskas pa
šventė 46erius brandžiausius savo gy
venimo metus. Daug gerų ir prasmingų 
darbų šis iniciatyvus ir gabus girininkas 
nuveikė Kuršėnų miškų ir šio krašto žmo
nių labui. Pėstute išvaikščiojęs kiekvieną 
Gedinčių girininkijos miškelį, matęs jo 
augimą, Ipolitas gerai žinojo realų miško 
gyvenimą, medžio auginimo kainą. 
Girininkas buvo aktyvus neplynų kirtimų 
propaguotojas, sėkmingai vykdė tūrio 
ugdymo kirtimus, šlapiuose medynuose 
plačiai taikė mikromelioraciją. ypač rūpi
nosi miškų atkūrimu – želdinius veisdavo 
ir mažose retmėse, iki 1957 m. praktikavo 
miško atkūrimą aikštelėse sėjimu. Vėliau 
Gedinčiuose 19 metų girininkas rūpinosi 
miško daigynu – medelynu. Jame auginti 
ir vaismedžiai, kurie veisti eiguvų sody
bose. Jis aktyviai dalyvaudavo miškų urė
dijoje svarstant įvairius gamybinius klau
simus, drąsiai išsakydavo savo argumen
tuotą nuomonę. Principingas girininkas 
nenuolaidžiavo miškų niokotojams, buvo 
aktyvus miškų ir faunos globėjas, draus

mingas medžiotojas, puoselėjo medžiok
lės tradicijas. Per 30 metų jis vadovavo 
medžioklėms, apie 20 metų dirbo nee
tatiniu gamtos apsaugos inspektoriumi. 
savo ilgametę patirtį stengėsi perduoti 
jaunajai miškininkų kartai – mokytoju jį 
laiko net keli dabartiniai miškų urėdai, 
dešimtys kitų miškininkų, medžiotojų.  
Išėjęs į pensiją, Ipolitas Vilčinskas taip 
pat liko aktyvus, visuomeniškas: domė
josi miškų ūkio naujovėmis ir reformo
mis, dalyvaudavo visuose miškų urėdijos 
renginiuose, nuo jaunystės mėgo foto
grafijose įamžinti įdomesnes gyvenimo 
akimirkas, miško darbus, bendradarbius, 
medžiokles. Iš susikaupusios medžiagos 
jis savarankiškai paruošė Gedinčių giri
ninkijos metraštį ir respublikiniame LMs 
konkurse laimėjo pagrindinį prizą. 1995 
m. įteikdamas Kuršėnų miškų urėdijai šį 
metraštį, paskutiniame puslapyje įrašė: 
„Laimingas esu, kad Dievas dar man davė 
tokią sveikatą, leido sukaupti visas jėgas 
ir parašyti girininkijos istoriją, kurioje be
veik visą amžių dirbau.“ tuomet Ipolitui 
buvo 85eri. Mirus žmonai Liudai, vienas 
tvarkėsi sodyboje Kuršėnuose, bitininka
vo, stengėsi būti reikalingas.
Išėjus negrįžti, prisiminsime Ipolitą kaip 
šalies miškų patriotą, dorą žmogų, parei
gingą ir kruopštų darbuotoją.   
Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio 
dukrai  Doloritai, sūnui  Raimundui ir jų 
šeimoms.

Kuršėnų miškų urėdijos kolektyvas 

lietuvos miškininkų sąjun-
gos Jaunųjų miško bičiulių 
sambūris ir gamtininkas 
selemonas paltanavičius 
išleido gausiai meniškomis 
nuotraukomis iliustruotą 
knygelę „Miško muziejai”. 
Joje aprašyta 19 svarbiausių 
lietuvos gamtos muziejų: Anykščių miškų urėdijos, drus-
kininkų miškų urėdijos miško muziejus – mokymo ir infor-
macijos centras „Girios aidas“, Kapčiamiesčio, Kazlų rūdos 
mokomosios miškų urėdijos muziejai, tado ivanausko zoo-
logijos muziejus, Kuršių nerijos  nacionalinio  parko gamtos 
ir kraštovaizdžio ekspozicija, Vilniaus miškų urėdijos  infor-

macinis centras, Gamtos ir miškininkystės istorijos infor-
macijos centras lekėčiuose ir kiti miško muziejai. 

pateikiama išsami informacija apie muziejų įkūrimą, apie 
svarbiausias juose saugomas vertybes, muziejų lankymo są-
lygas. sudarant leidinį daug talkino visų miško muziejų dar-
buotojai. leidinį finansavo Aplinkos ministerija. norintys 
įsigyti šią  knygelę, gali jos tei rautis visose miškų urėdijose, 
lietuvos miškininkų sąjungos Jaunųjų miško bičiulių sam-
būrio būstinėje, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje.

Nauji 
leidiniai

Vilniaus miškų technikumo direktoriumi ir dėstytoju 
1946-1963 m. dirbęs zalmenas Kaplanas parengė 
prisiminimus apie tą laikmetį. technikumo absolventai 
ir kiti besidomintys kviečiami atsiliepti telefonu Vilniuje 
8 5 262 11 42 arba el. paštu: kaplanas@takas.lt.
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rugsėjį
Rugpjūtis
Žalias beržo kasas
Šiąnakt ežero vėjas išpynė,
Ir pravirko staiga
Trobos langas rasotas...
Gal jo širdį kas šiąnakt apvylė
Gal išliejo kas laimės ąsotį?

Pamiškėj pušelės kuprotos
Sidabro voratinkliais vakar pražilo,
O šįryt jų gijos sutrūko
Kaip laikina vasaros laimė...
Slidžias kepures vidur šilo
Kazlėkai nukelti pabandė –
Man, žolei, gal rūkui?

Sena obelis
Žemei vasaros skolą grąžino
Ir išsitiesė, ir palengvėjo,
Ir iškėlė šakas kaip rankas
Į apgirtusį dangų rugsėjo.
Tarsi lauktų jos šiandien kažkas...

Beržo lapas geltonas, 
Nespėjęs pasenti –
Numirė šįryt ant pusryčių stalo
Prie rupios kaimo duonos...
Ir apmiręs... iš laimės apsalo...

Liūdi meldai ir lieptas medinis,
Nuo laukimo ir laiko pajuodęs.
O žvejys, ežeran įsibridęs,
Meldžia laiką sustoti...

Ir rytą aš
Savo motinos virpančiom lūpom...
Kad nebėgtų, sustotų netyčia,
Kad galėčiau sugerti
Rudenėjančios saulės gerumą
Ir pasvirusio gluosnio ramybę...

PROSTA SPORINNI

SU 30-Uo JU GIM TA DIE NIU
Rugsėjo 8 d. šią su kak tį pa žy min čią trakų 
miš kų urė di jos valytoją ILonĄ sIRotKInĄ. 

SU 40-Uo JU GIM TA DIE NIU
Rugsėjo 6 d. šią su kak tį pa žy min tį Prienų 
miš kų urė di jos vai ruo to ją DARIų KRŪVELĮ, 
10 d. – Šiaulių miš kų urė di jos Šiaulių gi ri
nin ki jos ei gu lį VytAutĄ LAPoVĄ, 11 d. – 
uk mer gės miš kų urė di jos Deltuvos gi ri
nin ki jos gi ri nin ko pa va duo to ją VALEntĄ 
uRBonĄ, 20 d. – Dubravos EMM urėdijos 
selekcinių sodmenų išauginimo padalinio 
miš ko dar bi nin ką VIDMAntĄ PEtRoŠIų, 
23 d. – trakų miš kų urė di jos miš kų urė do 
pa va duo to ją DAInIų tAuKĮ, 26 d. – Kur
šėnų miš kų urė di jos Gulbinų gi ri nin ki jos 
valytoją JAnInĄ PEtKIEnę, 27 d. Pane
vėžio miš kų urė di jos medelynodaigyno 
dar bi nin kę DALIĄ BALČIŪnIEnę. 

SU 50-Uo JU GIM TA DIE NIU
Rugsėjo 3 d. šią su kak tį pa žy mintį tra
kų miš kų urė di jos vy riau si ą jį in ži nie rių 
RoMALDĄ VIRGAnAVIČIų, tauragės miš
kų urė di jos Žygaičių gi ri nin ki jos gi ri nin
ką RoMuALDĄ stRAŠInsKĄ, tauragės 
miš kų urė di jos Balskų gi ri nin ki jos ei gulį 
JonĄ KuzMARsKĮ, 4 d. – Kaz lų Rū dos 
mo ko mo sios miš kų urė di jos me die nos 
ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio 
vairuotoją PRAnĄ JuRKŠAItĮ, 7 d. – Ša
kių miš kų urė di jos Lekėčių gi ri nin ki jos 
ei gu lį JonĄ uRBAnAVIČIų, Švenčionėlių 
miš kų urė di jos sarios gi ri nin ki jos ei gu lį 
LIuBosLAV ŽEIMo, Vilniaus miš kų urė
di jos medelyno trak to ri nin ką ČEsLAV 
uRBAnoVIČ, 9 d. – Pakruojo miš kų urė
di jos bu hal te rę stAsę ŠIMKŪnIEnę, Rie
tavo miš kų urė di jos suvirintoją VAcLoVĄ 
JuRKų, 14 d. – Ma ri jam po lės miš kų urė
di jos Pajevonio gi ri nin ki jos ei gu lį RIMĄ 
KARtAVIČIų, Anykš čių miš kų urė di jos 
vai ruo to jąšalt kal vį BRonIsLoVĄ AVIŽĄ, 
15 d. – Veisiejų miš kų urė di jos Leipalingio 
gi ri nin ki jos gi ri nin ką sAuLIų ADoMAVIČIų, 
19 d. – uk mer gės miš kų urė di jos Še šuo
lėlių gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va duo to ją 

ARŪnĄ DzEDzEVIČIų, uk mer gės miš kų 
urė di jos vairuotoją KęstutĮ ARnIuKŠtĮ, 
22 d. – ukmergės miš kų urė di jos Balelių 
gi ri nin ki jos miš ko dar bi nin ką stAsĮ zA-
KAREVIČIų, 23 d. – tel šių miš kų urė di jos 
Plungės gi ri nin ki jos gi ri nin ką ALGIMAn-
tĄ KRAJInĄ, Jurbarko miš kų urė di jos 
buhalterękasininkę VIDĄ sADAusKIEnę,  
27 d. – Panevėžio miš kų urė di jos Kreke
navos gi ri nin ki jos gi ri nin ką JonĄ LEIKĄ, 
Šal či nin kų miš kų urė di jos Šal či nin kė lių  
gi ri nin ki jos ei gu lį FELIKs ŠAtKEVIČ. 

SU 60-Uo JU GIM TA DIE NIU
Rugsėjo 1 d. šią su kak tį pa žy min tį Aly
taus RAAD Varėnos rajono agentūros 
vyriausiąjį spe cia lis tą VItĄ VyŠnIAus-
KĄ, ukmergės miš kų urė di jos medelyno 
dar bi nin ką JonĄ GRInĮ, 3 d. – Kėdainių 
miš kų urė di jos medelyno dar bi nin ką 
BRonIų ŠoPĄ, 6 d. – Kaz lų Rū dos mo ko
mo sios miš kų urė di jos Jūrės gi ri nin ki jos 
gi ri nin ko pa va duo to ją ALGIRDĄ RAPuLsKĮ, 
13 d. – ukmergės miš kų urė di jos Bale
lių gi ri nin ki jos ei gu lį PEtRĄ PAuLIKonĮ, 
22 d. – Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos 
kolegijos valytoją LIucIJĄ JAnKAusKIE-
nę, 23 d. – Rokiškio miš kų urė di jos vy riau
si ą jį in ži nie rių VIDMAntĄ JAsInEVIČIų, 
26 d. – LŽŪu Miš kų ir eko lo gi jos fa kul te to 
Medžioklėtyros laboratorijos vedėją, do
cen tą KęstutĮ PėtELĮ.   

SU 70-Uo JU GIM TA DIE NIU 
Rugsėjo 1 d. šią su kak tį pa žy min čią Valsty
binio miš kot var kos ins ti tu to knygrišyklos 
darbininkę ELEnĄ uŠEcKIEnę, 2 d. – bu
vu sį Prienų miš kų urė di jos Prienų gi ri nin
ki jos ei gu lį AntAnĄ tAMuLĮ, 7 d. – bu vu
sį ilgametį Kuršėnų miš kų urė di jos miško 
atkūrimo inžinierių DIonyzĄ KALtEnĮ, 
10 d. – Šilutės miš kų urė di jos miš kų urė
dą stEPĄ BAIRAŠAusKĄ. 

Rugsėjo 15 d. sukaks 75eri bu vu siai il
ga me tei Radviliškio miš kų urė di jos dar
buotojai DAnutEI EMILIJAI DAnusEVI-
ČIEnEI. 



Jonas Grigaliūnas.  

Vandenys

Snaudžia šilas marių saloj

Nerį slepia miškai Neprieisi prie ežero – pakrantė pelkėta

Vakarė Baltijai pašvies žvake Už marių, už girių saulė prabunda Naktis mariose ties Piliuona




