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kronika
Balandžio 29 – gegužės 1 d. Vilniuje Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO
18-ą kartą vyko tarptautinė žemės ūkio,
maisto ir pakuočių pramonės paroda
„AgroBalt 2010“. Miškų institutas kartu
su kitais Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialais pateikė verslui ir plačiajai
visuomenei įdomiausius mokslinių tyrimų
rezultatus ir naujausias publikacijas. Parodos stende buvo eksponuojamos hibridinės drebulės, kurios išaugintos vykdant bendrą UAB „Euromediena“ ir Miškų
instituto projektą „Hibridinės drebulės
selekcinės bazės sukūrimo, įvairių genotipų somatinės embriogenezės ir klonų
želdinių įveisimo tyrimai“ pagal Ekonominės veiksmų programos priemonę VP21.3-ŪM-02-K „Intelektas LT“. Eksponuotos
pagrindinės instituto pastarųjų metų
publikacijos: monografijos, mokslo žurnalai, kiti informaciniai leidiniai.
Balandžio 30 d. Kauno miškų ir aplinkos
inžinerijos kolegijoje, pasibaigus respublikiniam moksleivių fotografijų konkursui „Miško sakmės“, organizuotas nugalėtojų apdovanojimo renginys. Konkursui 216 autorių atsiuntė 648 fotografijas.
Gegužė 2–8 d. LŽŪU Miškų ir ekologijos
fakulteto dėstytojų ir miškininkų gamybininkų grupė lankėsi Vokietijoje,
kur susipažino su Saksonijos, Tiūringijos,
Bavarijos žemių valstybinių miškų tvarkymu. Delegacija pabuvojo Dresdeno technikos universiteto Taranto miškų fakultete,

(Graikija) dalyvavo Miškų departamento
Miškininkystės skyriaus vyriausiasis specialistas Z. Glazko.

Gegužės 4 d. Lenkijos Respublikos
tragiškai žuvusiam Prezidentui Lech
Kaczynski atminti Vilniaus Aleksandro
Puškino vidurinės mokyklos teritorijoje
iškilmingai atidarytas Tautų Vienybės
ąžuolų parkas. Renginyje dalyvavo Rusijos ir Baltarusijos ambasadoriai, Lenkijos ambasados atstovas, LR Seimo nariai
A. Butkevičius, Č. Juršėnas, M. A. Pavilionienė, J. Olekas, A. Sysas, generalinio miškų urėdo pavaduotojas Z. Truskauskas,
kiti svečiai. 96 parke pasodinti ąžuoliukai
buvo išauginti Ukmergės miškų urėdijos
medelyne.

Gegužės 6 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Generalinės miškų
urėdijos ir Lietuvos verslo darbdavių
konfederacijos (plačiau – 6 p.).

Gegužės 4 d., minint ugniagesių gelbėtojų globėjo Šv. Florijono dieną bei
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento įkūrimo 20-metį, ugniagesius gelbėtojus sveikino LR Seimo ir
Vyriausybės atstovai, Vidaus reikalų ministerijos vadovai, priešgaisrinės apsaugos veteranai. Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamento direktoriui
vidaus tarnybos generolui R. Baniuliui
generalinio miškų urėdo pavaduotojas
Z. Truskauskas įteikė GMU apdovanojimą – medalį „Auksinis ąžuolo lapas“.
Gegužės 5–8 d. Europos Komisijos Aplinkos direktorato organizuotame miško
gaisrų ekspertų grupės posėdyje Rode

Gegužės 6 d. Lietuvos Mokslų Akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius bei
Darnios plėtros akademija Lietuvos Mokslų Akademijoje organizavo apskritojo
stalo diskusiją „Kaimo kraštovaizdžio
ateitis“. Jos metu konstatuota, kad pagal
XXI a. kaimo politikos modelį, be žemės
ūkio, svarbiausiomis plėtros sritimis tampa gyvenimo kokybės užtikrinimas, aplinkosauga ir vietinių iniciatyvų skatinimas.
Gegužės 7-8 d. Kaišiadorių miškų urėdija
ir Kauno marių regioninio parko direkcija
organizavo viešą gervių apskaitą Bū
dos – Pravieniškių miškų poligone. Apskaitos dalyviai turėjo progos išvysti gervių
tuoktuvių šokius, pasiklausyti trimitavimų
prieš aušrą, aplankyti poligono gamtos ir
kultūros vertybes.
Gegužės 12 d. Dubravos EMMU organizuotas Lietuvos universitetų botanikos
sodų asociacijos (LUBSA), kuriai priklauso ir Dubravos arboretumas, posėdis (plačiau – kitame numeryje).
Gegužės 12–14 d. (antras etapas numatytas birželio 17–19 d.) Lietuvos žemės
ūkio universitete organizuota Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija
„Žmogaus ir gamtos sauga 2010“. Konferencijos rengėjai: LŽŪU ŽŪIF Profesinės
saugos ir inžinerijos vadybos katedra, Miškų ir ekologijos fakultetas, LMA, VDU, KU.
Gegužės 13-15 d. Sofijos miškų universitetas (Bulgarija) organizavo tarptautinę konferenciją „Miškininkystė: tiltas
į ateitį“, skirtą aukštojo miškininkystės
mokslo Bulgarijoje 85-mečiui. Iš Lietuvos
konferencijoje dalyvavo LŽŪU Miškų ir
ekologijos fakulteto Miškininkystės katedros doc. K. Pėtelis ir asistentė G. Narauskaitė ir skaitė pranešimą „Introdukuotų
medžiojamųjų gyvūnų rūšių populiacijų
būklė Lietuvoje“.
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Miuncheno technikos universiteto Freisingo miškų centre, Hainicho nacionaliniame
parke.
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Gegužės 18 d. įvyko apvaliosios medienos pusmetinis II pusmečio pardavimas 2010 metams ir pardavimas pagal
ilgalaikes sutartis. Miškų urėdijos gavo
1626 vokus su pasiūlymais, pageidaujamas pirkti kiekis 3209,5 tūkst. m3. Preliminariais duomenimis, padidėjo apvaliosios
medienos sortimentų kainos – popiermedžių apie 15–20 proc., pjautinųjų rąstų –
apie 10–15 proc., malkų ir plokščių medienos – apie 20 proc. 2010 m. II pusmečio
pardavime ir pardavime pagal ilgalaikes
sutartis pasiūlyta parduoti 730,4 tūkst. m3
medienos.
Gegužės 18 d. Kauno miškų ir aplinkos
inžinerijos kolegijoje vyko kasmetinė
studentų mokslinė konferencija tema
„Šiuolaikinės miškininkystės ir aplinkos inžinerijos technologijos“. Konferencijai parengta 18 pranešimų.
Gegužės 18–21 d. Minske (Baltarusija)
vykusioje konferencijoje „Nuoseklus
miško tvarkymas ir racionalus naudojimas“ iš LŽŪU Miškų ir ekologijos fakulteto
dalyvavo doc. G. Brazaitis, doc. K. Pėtelis,
doc. E. Petrauskas, dokt. R. Memgaudas.
Gegužės 20 d. Belmonto pramogų ir
poilsio centre pristatyta Vilniaus miškų
urėdijos folkloro ansamblio „Nalšia“
kompaktinė plokštelė „... ar prisimeni
šią melodiją?“
Gegužės 22 d. Tarptautinę biologinės
įvairovės dieną Vilniaus universiteto Botanikos sodas surengė šventę, kurią parėmė
Aplinkos ministerija ir sostinės savivaldybė. Jos metu vilniečiai ir sostinės svečiai VU
Botanikos sode, esančiame Kairėnų gatvėje, galėjo lankytis nemokamai, susipažinti
su augalų ekspozicijomis,2pasiklausyti
koncerto.
Gegužės 27 d. Trakuose vykusiame
Miškų urėdų gamybiniame susirinkime
generalinis miškų urėdas B. Sakalauskas

pristatė 2009–2010 m. miškų urėdijų veik
los analizę. Svarstyti aktualūs klausimai:
valstybinių miškų valdymo ekonominio
rentabilumo didinimas (pranešėjas – Telšių miškų urėdas B. Banys); jaunuolynų,
želdinių bei žėlinių priežiūros darbai ir jų
analizė (Trakų miškų urėdas V. Mierkis);
Medienos ruošos mechanizmų išdirbių
nustatymas (Kėdainių miškų urėdas J. Girinas); Įvairiai interpretuojamas brandžių
medynų tūrio nustatymas (Dubravos miškų urėdas K. Šakūnas). Plačiau – kitame
numeryje.
*Aplinkos ministro patvirtintas Privačių
miškų savininkų švietimo, mokymo
ir konsultavimo perspektyvinės programos veiksmų ir priemonių 20102011 m. planas padės kurti vieningą
miško savininkų švietimo, mokymo ir konsultavimo sistemą. Jame numatytos priemonės užtikrins galimybes privačių miškų
savininkams dalyvauti nemokamuose
mokymuose ir renginiuose, konsultuotis miško tvarkymo, atkūrimo, apsaugos,
naudojimo ir kitais klausimais.
*LR Aplinkos ministerijos Viešųjų pirkimų
komisija 2010 05 06 protokolu Nr. MMP-2
patvirtino supaprastinto atviro konkurso
sąlygas Miško mokslo ir projektavimo
paslaugoms, vykdomoms įgyvendinant specialiosios bendrųjų miškų
ūkio reikmių finansavimo programos
2010 m. priemones, pirkti. Pirkimo
objektai: mokslo darbo „Valstybinės įmonių miškų urėdijų valdymo ir vykdomų
funkcijų kompleksinio miško ūkio kontekste, įvertinant privačių miško savininkų
konsultavimo ir paslaugų jiems teikimo
plėtros galimybes, optimizavimas“ parengimas (ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio
15 d.); mokslo darbo „Rekomendacijų miško geodeziniam tinklui sukurti parengimas“ (ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio
15 d.); mokslo darbo „Paprastojo ąžuolo ir
karpotojo beržo genotipų atranka bandomuosiuose želdiniuose ir rekomendacijos
antros kartos miško sėklinėms plantacijoms įveisti“ parengimas (ne vėliau kaip
iki 2010 m. lapkričio 30 d.); darbo „Augalų (miško) nacionalinių genetinių išteklių
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Gegužės 15 d. Rumšiškių liaudies buities
muziejuje vyko 9-asis atviras Lietuvos
medkirčių čempionatas (plačiau – 24 p.).
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atrankos kriterijų parengimas“(ne vėliau
kaip iki 2010 m. lapkričio 30 d.); mokslo
darbo „Paprastojo uosio rinktinių medžių
ir populiacijų atsparumo ligoms genetinis-selekcinis įvertinimas pagal jų palikuonis, atspariausių genotipų atranka,
rekomendacijų rezistencinėms sėklinėms
plantacijoms veisti parengimas“ (ne vėliau kaip iki 2010 m. lapkričio 30 d.; mokslo darbo „Parengti atitikmenis Lietuvoje
naudojamų miško tipų, augaviečių tipų,
miško grupių ir pogrupių Europoje naudojamiems miško tipams ir apsauginėms
miško klasėms“ parengimas (ne vėliau
kaip iki 2010 m. gruodžio 15 d.); mokslo
darbo „Augalų apsaugos produktų, atitinkančių FSC reikalavimus, efektyvumo ir
panaudojimo Lietuvos miškuose galimybių tyrimas“ parengimas (ne vėliau kaip
iki 2011 m. liepos 30 d.).
* Varėnos miškų urėdijoje gegužės pirmą
dešimtadienį aviacijos pagalba pradėti naikinti pušinio verpiko – spyglius
graužiančio kenkėjo – židiniai. Miškai
apdorojami biologiniu preparatu „Foray
-76B“. Preparatas nepavojingas žmonėms ir kitiems šiltakraujams gyvūnams,
bitėms, vandens organizmams. Mokslininkai stebės šio preparato poveikį kenkėjams ir aplinkai.

Liepos 1 d.

Lietuvos žemės ūkio universiteto
Centrinių rūmų iškilmių salėje
įvyks

Lietuvos miškininkų sąjungos
suvažiavimas.
Pradžia – 10 val.

Dar kartą

aktualijos

apie miškų privatizacijos galimybę

6

Eilinė miškų privatizacijos banga išsikvėpė. Platesnės, argumentuotos diskusijos lyg ir neįvyko, nors jai ir buvo
pakvietęs aplinkos ministras G. Kazlauskas. Lietuvos laisvosios rinkos
instituto darbuotojų siūlymai, viešai
pristatyti Mokslų akademijoje, priešingai manančių buvo pakankamai
kontrargumentuoti, nors niekas iš esmės ir nebandė įsigilinti į šių siūlymų
realumą, ekonomines prielaidas. Taip
yra paliekamos sąlygos tokiai bangai
kilti iš naujo ir vėl žaisti beprasmį žaidimą. Visą šią istoriją gaubia paslapties skraistė, prisidengusi kilniausiais
tikslais – Lietuvos labui. Kviečiu pasvarstyti, ar buvo nors kruopelytė
galimybės privatizuoti valstybinius,
galbūt tik ūkinius miškus, ar tai tik
siūlymai dėl siūlymų.
Valstybinės miško žemės plotas yra
1 067,7 tūkst. ha (2010 01 01 Valstybi
nės miškų apskaitos duomenimis), iš
jų – 306,9 tūkst. ha priklauso I, II ir III
miško grupių rezervatiniams, specia
liosios paskirties ir apsauginiams miš
kams. IV arba ūkinės grupės miškai
sudaro 71 proc. (arba 760,8 tūkst. ha)
visų valstybinių miškų. Bendras medy
nų tūris III ir IV grupės valstybiniuose
miškuose yra 192,6 mln. m3 medienos.
Bendras einamasis tūrio prieaugis šiuo
se miškuose yra 7,4 m3/1 ha. Iš viso Lie
tuvos valstybiniuose miškuose sukaup
ta 479 mln. m3 medienos. Prie nepri
vatizuotinų I ir II miškų grupių miškų,
skirtų ekosistemų apsaugai, biologinei
įvairovei išsaugoti, poilsiui, reikėtų pri
skirti ir medelynus, plantacijas, įvairius
kitus sėklininkystės, mokslinius objek
tus. Neprivatizuotiniems miškams ne
abejotinai priskirtini gamtosauginiai
objektai, tokie kaip piliakalniai, gamtos
paminklai, pažintiniai bei ekologiniai
takai, rekreacinės aikštelės ir kt., ku
rie yra visų miškų grupių teritorijose.
Visus išvardintus objektus, saugomas
teritorijas ir saugomus objektus tenka
priskirti prie sąlyginai neigiamą įtaką
pelningumui turinčių faktorių. Tačiau
miškų naudojimo apimčių didinimas
(per artimiausią dešimtmetį dar iki
MŪSŲ GIRIOS / 2010 / 05

0,5 mln. m3 pagrindinio ir tarpinio
naudojimo, papildomai intensyvinant
miškininkystę) yra pagrindinis šaltinis
papildomoms pajamoms gauti.
Vidutinė valstybės išperkamos že
mės kaina Lietuvoje yra 1000 Lt už 1
ha (nuo 760 iki 1320 Lt pagal Valstybės
išperkamos žemės, miško ir vandens
telkinių vertės bei lygiavertiškumo
nustatymo metodiką). Vidutinė nomi
nali miškų ūkio paskirties (šiuo atveju
valstybinių miškų) miško žemės ir me
dynų tūrio kaina yra apie 7700 Lt už
1 ha (639 Lt už 1 ha – vidutinė miško
žemės vertė ir 7028 Lt už 1 ha – vidu
tinė medynų tūrio vertė; miško žemės
ir medynų tūrio kaina pagal Valstybi
nės miškų tarnybos duomenis). Visa
valstybinių miškų ūkio paskirties žemė
kartu su augančių medynų tūriu pagal
2009 01 01 būklę įvertinta 9,4 mlrd. Lt
(Valstybės kadastro duomenimis, pagal
„Valstybei nuosavybės teise priklausan
čio turto, 2008 m.“ ataskaitą). 2008 01
01 valstybinių miškų žemė ir mediena
buvo vertinami 14,6 mlrd. Lt. Šiuos
skaičius Lietuvos laisvosios rinkos ins
tituto darbuotojai, savaime supranta
ma, puikiai žino, tačiau jų nepateikė,
siūlydami privatizuoti valstybinius
miškus. Verslo formulės pradžioje tu
rėtų būti simbolinis bent 10–11 mlrd.
Lt skaičius, kaip pradinė, pagal įvai
rius variantus paskaičiuota valstybinių
miškų vertė (ją reikėtų tikslinti, pri
klausomai nuo privatizavimui pateikto
miško ploto pasiskirstymo pagal miško
grupes, medžių rūšis, amžių) ir tiktai
už miško žemę bei medieną. Pradinę
kainą reikės padidinti dar bent 2–3
mlrd. Lt dėl nekilnojamo turto, trans
porto, specialios technikos ir kt. ver
tės. Taigi pradinė valstybinių miškų
privatizacijos kaina turėtų būti apie
13–14 mlrd. Lt.
Lietuvos miškų urėdijų pajamos,
priklausomai nuo medienos rinkos
kainų, kasmet sudaro apie 400 (esant
palankioms rinkos kainoms ir finan
sinėms aplinkybėms, gali būti 10–15
proc. daugiau) mln. Lt. Pelnas, įverti
nus visus žmogiškuosius ir ekonomi

nius faktorius, taip pat gali svyruoti
nuo 5 iki 20 mln. Lt. Lietuvos priva
taus miškų ūkio bendrovių sektoriaus
pelningumas 2002–2008 m. nesiekė
nė 9 proc. (Valstybinės miškotvarkos
tarnybos duomenys). Latvių specialis
tai 1999 m. makroekonominėje miškų
sektoriaus apžvalgoje naudoja 17 proc.
pelningumo rodiklį. Atsižvelgiant į
visa tai bei vertinant optimistiškai, vi
dutinis metinis miškų urėdijų valdomų
miškų pelningumas teoriškai gali siekti
apie 70–80 mln. Lt. Šį pelną lygindami
su bendra valstybinių miškų verte, te
gauname 0,55 proc. metinį pelningu
mą, kas jokiam privačiam investuoto
jui nebūtų priimtina. Kita vertus, pir
kimas gali būti vykdomas nesumokant
visos prekės vertės iš karto – sakykim,
ją pačią užstatant kaip garantą ar įve
dant dar gudresnius santykius. Tačiau
tuo atveju – nei miškų, nei pinigų. Kita
vertus, skaičiuoti mokantis verslinin
kas 10–12 mlrd. Lt veikiau investuotų,
pavyzdžiui, į celiuliozės fabriką, kaip į
žymiai sėkmingesnį investicijos vari
antą, dar 2002 m. Lietuvos Respublikos
Seimo pripažinto valstybinės svarbos
projektu. Šiek tiek plačiau panagrinė
sime galimus papildomus teigiamus ir
neigiamus valstybinių miškų privatiza
vimo aspektus.
Visoje valstybinių miškų sistemoje
dabar dirba per 4000 darbuotojų. Ma
nau, apie 30 proc. darbuotojų būtų at
leista – tai būtų papildomos išlaidos dėl
išmokėtinų kompensacijų ir kt. Dalis
nekilnojamojo turto, transporto, spe
cialios miško technikos būtų taip pat
parduota, gaunant papildomai pajamų.
Galimos įvairios papildomos investici
jos, miškų ūkio paskirties žemės keiti
mas į kitą paskirtį (jeigu Lietuvos Res
publikos Seimas patvirtintų atitinka
mas miškų įstatymo pataisas), įvairios
miškų ūkio paskirties žemės nuomos
sutartys, šalutinis miško naudojimas,
įvairių mokesčių įvedimas ir kt., pa
pildomi bei įgyvendinti sumanymai –
leistų padidinti gaunamas pajamas.
Miškų teikiamas ekologines, soci
alines paslaugas ekonominiu požiūriu

įvertinti sudėtinga, nors jų vertė yra
ne mažiau reikšminga nei pagrindi
nis medienos verslas. Šiuo metu nėra
realių pasiūlymų dėl valstybinių miš
kų privatizavimo mechanizmo. Tektų
sukurti visą įstatyminę bazę: atlikti
miškų įstatymo straipsnių pakeitimus,
parengti Vyriausybės nutarimus, kitus
teisės aktus. Siūlymai privatizuoti vie
ną ar kitą miškų urėdiją, kažkurią dalį
valstybinių miškų, buvo pateikti ir kitų
autorių. Tam reikalingi skaičiavimai,
vertinimas, privatizavimo poveikis ša
lies ekonomikai, miškų sektoriui bei
aplinkai dabar ir tolimoje ateityje. Esti
joje yra paruoštas pasiūlymas parduoti
20 tūkst. ha valstybinių miškų. Deja,
pasiūlymas nėra realizuojamas vien
dėl to, jog neatsiranda pirkėjų. Gal pa
bandykime ir Lietuvoje paruošti 20–30
tūkst. ha miško pardavimo projektą iš
turimų apie 200 tūkst. ha nuosavybės

teisių atstatymui skirtų ir dar neišda
lintų miškų? Atsakymas, manau, aiškus
iš anksto.
Tiesa, privatizavimo idėja ir Lietuvo
je nėra visiškai nauja. Dar 1993–1995 m.
ją, kaip Lietuvos miškų ekonomikos
efektyvumo prielaidą, siūlė kai kurie
Švedijos ir JAV ekspertai. 2004 m. Lietu
vos miškų ūkio ekonominio reguliavimo
tobulinimą per valstybinių miškų priva
tizavimo prizmę nagrinėjo S. Mizaras,
D. Mizaraitė, A. Pivoriūnas ir kiti.
Taigi siūlymas privatizuoti vals
tybinius miškus be atliktos analizės,
įvertinimo, sukurtos teisinės bazės ne
turi jokios prasmės. Tai aiškiai žinojo
ir Lietuvos laisvosios rinkos instituto
jaunieji specialistai. Tad kokiais tiks
lais ar kieno inspiruojami jie pabandė
iškelti utopinę idėją – miškų, kaip sėk
mingo verslo pagrindo, privatizavimą?
Matyt, tikslas yra kitas – šios dezin

formacijos užsakovams labai svarbu
medienos įsigijimas palankiausiomis
nekonkurencinėmis sąlygomis. Tokio
siekio įgyvendinimui reikia sugriauti
normaliai funkcionuojančią valstybi
nių miškų ūkio sistemą. Neabejoju, jog
prie šio tikslo bus sugrįžtama iš naujo
ir ne kartą, siekiant bet kokia kaina
išklibinti valstybinių miškų sistemą
ir sukurti sau palankią medienos ap
sirūpinimo sistemą. Jokio preteksto
diskusijoms čia netgi neturėtų būti,
kadangi aiškiai bandoma suklaidinti ne
tik miškininkus, bet ir visuomenę. Už
baigę primestą valstybinių miškų pri
vatizavimo diskusiją turėtume sugrįžti
į aiškiai suformuluotą valstybinių miš
kų valdymo modelio tobulinimą ir ne
daugiau – apie ką jau kalba dauguma
su miškais susijusių ir nesusijusių žmo
nių, specialistų.
Dr. Rimantas Prūsaitis

Valstybinės miškų tarnybos direktorius

Dėl Generalinės miškų urėdijos
prie Aplinkos ministerijos ir Valstybinės
miškų tarnybos funkcijų
Mūsų nuomone Valstybinės miškų tarnybos ir Generalinės
miškų urėdijos nuostatuose įvardintos funkcijos aiškiai api
brėžia kiekvienos iš šių įstaigų kompetencijos ribas. Prime
name, kad Valstybinė miškų tarnyba įsteigta reorganizavus
iki 2010 m. sausio 1 d. veikusias Miško sanitarinės apsaugos
tarnybą, Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnybą
ir Valstybinę miškotvarkos tarnybą bei naujai įsteigtai tarny
bai perdavus Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos Miš
kų kontrolės skyriaus funkcijas. Atkreiptinas dėmesys, kad ir
iki 2010 m. sausio 1 d. veikusių įstaigų funkcijos nedubliavo
Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos funk
cijų. Tokią pat išvadą pateikė ir kompanija „OVC consulting“,
2009 m. atlikusi Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių insti
tucijų organizacinių struktūrų tobulinimo galimybių analizę.
Pažymime, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos miš
Generalinės miškų urėdijos informacija
2010 m. balandžio 8 d.
Viešoje erdvėje nežinomo užsakovo prašymu išplatintas
šmeižtas apie valstybinius miškus, matyt, nedavė greitų ir
reikiamų rezultatų, todėl griebtasi kraštutinių, su sveiku
protu prasilenkiančių priemonių – paskleista dezinformaci
ja apie neva darytas kratas Generalinėje miškų urėdijoje.
Generalinė miškų urėdija informuoja, kad jokios kratos
niekur nebuvo atliekamos ir niekas nebuvo konfiskuota, o
internetinėje erdvėje sklandantys rašiniai yra sąmoningas
šmeižtas.
Anksčiau ne kartą rašėme apie pridengtus tikruosius
užsakovo siekius, apie metodus tiems siekiams įgyvendinti.

kų įstatymo 5 straipsniu, Generalinė miškų urėdija atlieka
VĮ miškų urėdijų savininko teises ir pareigas įgyvendi
nančios institucijos funkcijas ir koordinuoja jų veiklą. Tuo
tarpu pagrindiniai Valstybinės miškų tarnybos uždaviniai,
numatyti Valstybinės miškų tarnybos nuostatuose, patvir
tintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m.
rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. D1-464, yra: tvarkyti Lietuvos
Respublikos miškų valstybės kadastrą, vykdyti nacionalinę
miškų inventorizaciją atrankos metodu ir valstybinę miškų
apskaitą, stebėti visų nuosavybės formų miškų sanitarinę
būklę, atrinkti ir saugoti miško genetinių išteklių daugina
mąją medžiagą išlaikant jos genetinį tapatumą ir vientisumą.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, manome, kad šiuo
metu Generalinė miškų urėdija ir Valstybinė miškų tarnyba
atlieka pakankamai aiškiai apibrėžtas ir tik joms būdingas
funkcijas.
Aplinkos viceministras Ramūnas Kalvaitis
LMS inf.

Matyt, jau pažadėtas patikimiausias „stulpų griovimo“ bū
das (Molotovas) per kratas ir areštus.
Užsakovams pateiktas per daug optimistiškas valstybi
nių miškų užgrobimo scenarijus, nes po LR Seimo ir Lietu
vos Mokslų Akademijos išplatintų rezoliucijų dėl valstybi
nių miškų išsaugojimo, po ilgai lauktos valstybės kontrolės
ataskaitos išvadų, kurių nesitikėjo užsakovas (jos nepateisi
no jo lūkesčių), imtasi brutalaus melo.
***
Į prokuratūrą dėl žiniasklaidoje paskleisto šmeižto krei
pėsi GMU, Druskininkų, Alytaus, Veisiejų, Varėnos, Vil
niaus ir Panevėžio miškų urėdijos.
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RIMONDO VASILIAUSKO nuotrauka

bendradarbiavimo sutartis

8

Generalinė miškų urėdija (GMU) ir Lie
tuvos Verslo darbdavių konfederacija
(LVDK) gegužės pradžioje sudarė ben
dradarbiavimo sutartį, kurią pasirašė
generalinis miškų urėdas Benjaminas
Sakalauskas ir konfederacijos generali
nis direktorius Danukas Arlauskas. Šia
sutartimi siekiama koordinuoti bendrus
minėtų institucijų veiksmus, užtikrinant
keitimąsi turima ir šalių kompetenci
ją atitinkančia informacija, racionaliai
panaudojant žmogiškuosius ir materi
aliuosius išteklius. Taip norima skatin
ti verslo subjektus bei miškų urėdijas
glaudžiai bendradarbiauti, derybų keliu
konstruktyviai, ekonomiškomis laiko są
naudomis spręsti iškylančias problemas
ir ieškoti abiem pusėm optimalių spren
dimo variantų.
Sutartyje GMU įsipareigoja infor
muoti LVDK apie inicijuojamus/rengia
mus miškų įstatymo bei kitų teisės aktų
pakeitimus/projektus; LVDK prašymu
rengti ir dalyvauti seminaruose, spren
džiant su GMU kompetencija susijusius
klausimus; bendradarbiauti su LVDK bei
aktyviai dalyvauti sprendžiant iškilusius
probleminius klausimus tarp miškų urė
dijų ir verslo subjektų. LVDK įsipareigoja
informuoti GMU apie problemas, pri
klausančias GMU kompetencijai, ir teikti
pasiūlymus joms spręsti; GMU prašymu
teikti duomenis ar kitokią pagalbą pagal
LVDK kompetenciją.
Sutartis pasirašyta Verslo darbdavių
konfederacijos iniciatyva. Kaip teigė jos
vadovas D. Arlauskas, svarbu, kad, didė
jant viešojo sektoriaus įtakai ir autorite
tui, valstybės institucijos turėtų galimybę
suprasti, kuo gyvena ir su kokiomis pro
blemomis susiduria verslas. Tai neįma
noma, jei bendravimas vyksta formaliai,
MŪSŲ GIRIOS / 2010 / 05

įvairiais raštais ar per viešąsias visuome
nės informavimo priemones. Bendradar
biauti turi ne institucijos, o tų institucijų
žmonės. Mūsų schema paprasta: kiekvie
na sutarties šalis paskiria savo atstovus
sutarties uždavinių įgyvendinimui; esant
reikalui, sudaromos abiejų pusių darbo
grupės. Periodiškai rengiamuose darbo
grupės posėdžiuose aptariami šalims
aktualūs klausimai, susiję su numatytų
tikslų įgyvendinimu. Perėjimas nuo for
malaus bendradarbiavimo prie žmogiš
kojo – svarbiausias motyvas, paskatinęs
inicijuoti sutarties pasirašymą.
Kitas motyvas – dideliais pinigais pa
remta diskusija viešojoje erdvėje apie bū
tinybę kuo greičiau privatizuoti valstybi
nius miškus. Mes akivaizdžiai matėme ir
supratome, kas už viso to slypi. Todėl ne
galime likti nuošaly nuo brutalaus tokio
tikslo siekimo. Turime karčios patirties
su LEO LT, energetikos objektų privati
zavimu, kuris atsiliepė kiekvienam šalies
gyventojui: prarasti pinigai, grįžtama prie
dešimties metų senumo situacijos. Pana
šiai gali atsitikti su Lietuvos geležinkeliu,
paštu ir, žinoma, miškais.
Mums patinka Ūkio ministerijos vi
zija padaryti Lietuvą vieningu paslaugų
centru. Viena iš jo sudedamųjų dalių gali
būti gamtos objektai, miškai. Jei išdalin
sime miškus privatininkams, tai ši graži
idėja niekada nebus realizuota.
„Sutartys privalo būti veikiančios.
Kaip piliečiai, mes turime vieni kitiems
padėti ir kartais vieni kitus apginti“, – ak
centavo D. Arlauskas.
Generalinis miškų urėdas Benjaminas
Sakalauskas pabrėžė, kad GMU aktyviai
palaikė pasiūlymą sudaryti šią sutartį.
Norėtųsi, kad tai būtų aktyvi bendradar
biavimo sutartis. Jos tikslas – kurti jungi
nį, padėsiantį susikalbėti, rasti dalykiškus
sprendimus, kompromisą. Konstrukty
vus darbas vyksta su profesinių sąjungų
federacija, policija, šalies gaisrininkais.
Darbo grupių pasiūlymai ir rekomenda
cijos gali būti svaresnės nei konferencijų,
seminarų ar susitikimų išvados. Abipu
sius įsipareigojimus vėliau galbūt galima
bus perkelti ir į teisės aktus.
Malonu, kad suprastos ir įvertintos
šalyje vykdomos akcijos, kuriomis sie
kiama išparceliuoti valstybinius miškus.

Matau LVDK pritarimą mūsų argumen
tams, kad valstybinių miškų sektorius
sukuria ženkliai daugiau darbo vietų nei
privatus miškų sektorius. Niekas nepa
neigs, kad miškų urėdijų administruo
jami miškai atkuriami nepalyginamai
geriau ir daugiau nei privatūs.
Ąžuolynų atkūrimo programa vyk
doma tik valstybiniuose miškuose. Inf
rastruktūra (keliai, rekreaciniai objektai)
sukurta taip pat tik valstybiniame sekto
riuje; miškų priešgaisrinę apsaugą valsty
biniuose ir privačiuose miškuose vykdo
miškų urėdijos.
Kontroliuojančios institucijos mus
kritikuoja dėl per didelio darbuotojų
skaičiaus. Mūsų nuomone, daugiau žmo
nių galėtų dirbti kuriant infrastruktūrą,
žmonių lankymui pritaikant patrauklias
gamtos, miško vietas. Nereikia pamiršti,
kad Generalinė miškų urėdija ryžtingai
atsisakė lentpjūvytės darbų, nes laikė,
kad medienos apdirbimą efektyviau at
liks privatus sektorius.
Miškų urėdijų administruojamuo
se miškuose darbus atlieka apie 5 tūkst.
rangovinių įmonių darbuotojų. Medie
nos apdirbimo sektoriuje sukurta apie
30 tūkst. darbo vietų. Rangovai, daugu
ma medienos perdirbėjų miškų urėdijas
laiko pačiais patikimiausiais partneriais
tiekiant žaliavą. O ilgalaikės sutartys dar
labiau garantuoja stabilumą.
„Aktyvesnis medienos pramonės
klasterių kūrimas (kaip pavyzdį galima
pateikti gerai veikiantį Alytaus krašto
medienos klasterį) ekonomiškai būtų
naudingas ne tik medienos perdirbėjams
bei miškų urėdijoms, bet ir valstybei, jos
biudžetui,“ – pabrėžė B. Sakalauskas.
* * *
Rengiant šį žurnalo numerį, „Lietuvos
ryto“ internetiniame puslapyje pasi
rodė gerai žinomo autoriaus, LLRI
jaunesniojo eksperto Emilio Ruželės
straipsnis „Urėdijų šiltnamio iliuzijos“,
kuriame autorius savaip, be konkre
čių įrodymų, interpretuoja Valstybės
kontrolės atlikto miškų urėdijų veiklos
audito ataskaitos išvadas. Matyt, miški
ninkų vėl laukia nerami vasara...
MG inf.
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Apsvarstyti 2009 m. miškų urėdijų

ūkiniai ir finansiniai veiklos rezultatai
valdomų miškų), neužtikrinta valstybi
nės reikšmės miškų statuso apsauga (nu
statyti 440 atvejų galimų statuso apsau
gos pažeidimų 178 ha valstybinės reikš
mės miškų plote). Veiklos pelningumas,
įvertinus valstybinės reikšmės teisinei
registracijai reikalingas lėšas, taptų nei
giamas.
Kupiškio miškų urėdijoje neužtikrinta
valstybinės reikšmės miškų statuso apsau
ga – nustatyti 83 galimi statuso apsaugos
pažeidimai 73 ha valstybinės reikšmės
miškų plote. Veiklos pelningumas, įverti
nus valstybinės reikšmės teisinei registra
cijai reikalingas lėšas, taptų neigiamas.
Teisiškai registruojant valstybinės
reikšmės miškus, teritoriniai žemėtvar
kos skyriai 2009 m. suderino miškų urė
dijų parengtas ir pateiktas kadastrinių
matavimų bylas 160 tūkst. ha valstybi
nės reikšmės miškų ploto. Miškų urė
dijos per 2009 m. valstybinės reikšmės
miško žemės sklypų ribų nustatymui ir
paženklinimui bei kadastro duomenų
bylų parengimui panaudojo per 6 mln.
Lt. Iki 2010 01 01 valstybinės reikšmės
miško žemės sklypų įregistravimui Ne
kilnojamojo turto registre valstybės var
du miškų urėdijos turi parengusios bei
su teritoriniais žemėtvarkos skyriais su
derinusios bylų 235,5 tūkst. ha valstybi
nės reikšmės miškų. Įregistravimo pro
cesas nevyksta, nes apskričių viršininkai
šiems darbams finansuoti neturi lėšų.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 06 06 nutarimu Nr. 565 buvo padi
dinti atlyginimo dydžiai, todėl apskritims
susidarė nemažos išlaidos valstybinės
reikšmės miško žemės sklypų įregistra
vimui.
Svarstant Privalomųjų miško atkūri
mo, apsaugos ir tvarkymo darbų normų
įvykdymą, nustatyta, kad Šalčininkų
miškų urėdija privalomų normų neįvyk
dė, todėl 2009 m. ūkinė veikla įvertinta
nepatenkinamai.
Alytaus, Anykščių, Biržų, Druskinin
kų, Dubravos eksperimentinės mokomo
sios, Jonavos, Joniškio, Jurbarko, Kauno,
Kazlų Rūdos mokomosios, Kėdainių, Kre
tingos, Mažeikių, Nemenčinės, Pakruojo,
Panevėžio, Prienų, Radviliškio, Raseinių,
Rietavo, Rokiškio, Šakių, Šiaulių, Šilutės,
Švenčionėlių, Tauragės, Telšių, Tytuvėnų,
Trakų ir Veisėjų miškų urėdijų 2009 m.

ūkinės – finansinės veiklos ir darbo re
zultatai įvertinti patenkinamai.
Kaišiadorių, Kupiškio, Kuršėnų, Va
rėnos ir Vilniaus miškų urėdijų 2009 m.
ūkinės – finansinės veiklos ir darbo re
zultatai bus įvertinti papildomai išnagri
nėjus motyvuotus miškų urėdijų vadovų
paaiškinimus dėl komisijos narių pa
reikštų pastabų.
Dėl prekybos esant pradelstoms sko
loms, mechanizmų išdirbio normų ne
vykdymo ar Privalomųjų miško atkūri
mo apsaugos ir tvarkymo darbų normų
nevykdymo, Ignalinos, Marijampolės,
Šalčininkų, Ukmergės, Utenos, Valki
ninkų ir Zarasų miškų urėdijų 2009 m.
ūkinė – finansinė veikla įvertinta nepa
tenkinamai.
Nepatenkinamai įvertinus septynių
miškų urėdijų 2009 m. ūkinę – finansinę
veiklą, joms buvo nurodyta išsamesnes
ataskaitas pateikti pagal nustatytą veiklos
ataskaitos pateikimo turinį ir formą bei
pagrindines svarstymo temas.
Gegužės 12–13 d. Generalinėje miš
kų urėdijoje buvo svarstomos nepaten
kinamai įvertintų miškų urėdijų veiklos
ataskaitos.
Nuolat veikianti miškų urėdijų ūki
nės – finansinės veiklos ir darbo re
zultatų vertinimo komisija papildomai
apsvarsčiusi nepatenkinamai įvertintų
miškų urėdijų veiklą, parengs ir generali
niam miškų urėdui pateiks siūlymus miš
kų urėdijų 2009 m. veiklos trūkumams
šalinti ir priemones pelningai šių metų
veiklai užtikrinti.
GMU inf.

Vaclovo trepėnaičio nuotrauka

Generalinėje miškų urėdijoje nuolat
veikianti miškų urėdijų ūkinės – finansinės veiklos ir darbo rezultatų vertinimo komisija balandžio – gegužės mėn.
svarstė miškų urėdijų 2009 m. audituotus veiklos ir darbo rezultatus. Daugiausia dėmesio skirta Privalomųjų
miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo
darbų normų vykdymui, valstybinės
reikšmės miškų teisinei registracijai,
valstybinės reikšmės miškų statuso
apsaugos užtikrinimui, medienos prekybai bei mechanizmų išdirbio normų
vykdymui.
Generalinės miškų urėdijos Eko
nomikos, finansų ir apskaitos skyriaus
duomenimis, Ignalinos, Marijampolės,
Šalčininkų, Ukmergės, Utenos ir Zarasų
miškų urėdijų 2009 m. ūkinė – finansinė
veikla buvo nuostolinga.
Kai kurios miškų urėdijos pernai ne
atsižvelgė į išorės audito rekomendacijas
medienos pirkėjų skolas pripažinti abe
jotinomis.
Ignalinos, Šalčininkų, Ukmergės, Ute
nos, Varėnos, Vilniaus, Zarasų miškų
urėdijos teikė klaidingą informaciją apie
prekybą apvaliąja mediena esant pradels
tai skolai. Vilniaus apygardos prokura
tūra informavo, kad šių metų balandžio
19 d. pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl
galimai didelės vertės valstybės turto iš
švaistymo, Ignalinos miškų urėdijai par
duodant apvaliąją medieną.
Įvertinus išorės audito siūlymus
pripažinti dalį medienos pirkėjų skolų
abejotinomis, Ignalinos, Marijampolės,
Šalčininkų, Ukmergės, Utenos, Zarasų ir
Valkininkų miškų urėdijų 2009 m. ūki
nę – finansinę veiklą komisija įvertino
nepatenkinamai.
Ignalinos, Kuršėnų, Šalčininkų, Uk
mergės ir Zarasų miškų urėdijos nesu
formavo nustatytų piniginių išteklių at
sargos rezervo.
Valstybinės reikšmės teisinei miškų
registracijai nustatytų lėšų rezervavimo
apimčių neįvykdė Ignalinos, Kuršėnų,
Utenos, Šalčininkų ir Ukmergės miškų
urėdijos.
Valstybinės reikšmės teisinė miškų
registracija lėtai vykdoma Vilniaus miš
kų urėdijoje. Iki 2009 m. gruodžio 31 d.
parengta bylų ir pateikta žemėtvarkos
skyriui 3138 ha (11 proc. miškų urėdijos
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Šalies miškų urėdijos Laisvosios rinkos instituto kaltinamos
duodant per mažai pelno. Anot instituto paskaičiavimų, dėl
to biudžetas kasmet praranda mažiausiai 100 mln. Lt.
Tačiau ar suderinami tokie dalykai, kaip gražūs miškai ir
didelis pelnas iš jų kirtimo? Net tai, kad viena ar kita urėdi
ja metus baigia nuostolingai, dar nereiškia, jog dirbo blogai.
Galbūt urėdija atliko daugiau jaunuolynų ugdymo, retinimo,
einamųjų, sanitarinių kirtimų, užuot ant šono guldžiusi bran
džius ąžuolynus, pušynus, beržynus... Galbūt urėdija plėtė ar
renovavo savo daigyną – medelyną, veisė sėklines plantaci
jas?.. Gal daugiau investavo į miško želdinius, jų priežiūros
ir apsaugos (repelentų tepimo, tvorų tvėrimo) darbus? Gal
reikėjo tiesti naujus kelius, remontuoti senuosius ar statyti
modernų priešgaisrinį bokštą?.. Koks privatus asmuo ar jų
grupė, užuot kirtę nusipirktą mišką, darytų tokias investici
jas? Ir pirmas paradoksas: bet kurio vardyto darbo, pablogi
nusio urėdijos metinę finansinę ataskaitą, rezultatas – naujas
valstybės turtas!
Antra, kai skaičiuojame atskirų miškų urėdijų ar visos
miškų žinybos pelną, mes, miškininkai, praktiškai nerek
lamuojame medienos, užaugintos per metus, vertės. Gal todėl,
kad tokių specifinių duomenų statistika nė nereikalauja, ir tai
liudija miškų žinybos, kaip gamintojo, išskirtinumą.
Žodį „užaugintos“ pavartojau ne atsitiktinai. Dabartiniai
miškai jau nėra grynas gamtos produktas: juose intensyviai
ūkininkaujama porą šimtmečių ir dauguma medynų yra kul
tūrinės kilmės, t. y. kažkada miškininkų pasodinti ir perio
diškai jų puoselėjami. Todėl tai, kas priauga valstybiniuose
miškuose per metus, yra lygiai toks pat darbo produktas, kaip
užaugintas veršelis ar prikultas javų derlius... Per dešimtmetį
(1998–2008) urėdijų miškų tūris padidėjo per 35 mln. kubinių
metrų“ (Generalinės miškų urėdijos informacija 2010 03 01).
Šiuo metu Lietuvos miškininkai pjauna apie 30 proc. mažiau
medienos nei užaugina – vadinasi, naudoja miškus, palikda
mi kitoms kartoms procentus: skalsius, optimaliai išretintus
įvairaus amžiaus ir rūšinės sudėties medynus, su kasmet dėl
fotosintezės priaugančiu tūriu.
LLRI miškininkų veiklą tapatina su gamtos išteklių var
tojimu (LLRI pozicija dėl miškų valdymo ir privatizavimo.
2010 01 29). Bet juk koks miško plotas nupjaunamas, toks ir
atkuriamas, čia – ne anglies ar naftos gavyba, kur iškasei, išsi
urbei, ir viskas – keliesi ten, kur atrasti nauji telkiniai. Dabar
tinė miškininkystė – tai lyg sėslus žemės ūkis, tik su vidutine
šimto metų apyvarta ir šimtamete sėjomaina. Kitoje pozicijos
vietoje LLRI ekspertai patys sau prieštarauja: „kadangi ūki
nių miškų auginimas, priežiūra ir medienos realizavimas yra
verslo šaka, tai neturėtų būti valstybės institucijų funkcija,
todėl juos būtina privatizuoti“. Žodžiu, kokia bebūtų valsty
binių miškininkų veikla: gamtos išteklių eksploatavimas ar
verslas – tikslas tas pats – parduoti.
Kai „civilizuotas pasaulis jau suka galvą, kaip apriboti
laisvosios rinkos apologetų sukeltos globalinės krizės pada
rinius“ (dr. Romas Pakalnis, Lietuvos nacionalinės UNESCO
MŪSŲ GIRIOS / 2010 / 05

komisijos pirmininkas), mes lietuviai dar bandome suprasti
jų argumentų esmę. O ji labai paprasta: verslo tikslu padaro
mas ne žmogus, ne jo gerovė, o pelnas. Žmogus – tik priemo
nė pelnui siekti. Ne pinigai tarnauja žmogui, o žmogus pini
gams. Nemanau, kad taip atsitiko iš piktos valios, tikriausiai
iš rašto išeita už krašto, nes kuriant visuomenės gyvenimo
formulę vis tiek neaprėpiami visi žmogiškieji ir gamtiniai
faktoriai. Pateiksiu gyvenimišką pavyzdį: šiuo metu daugu
ma urėdijų turi pakankamai lėšų, kad savo darbuotojams
pakeltų atlyginimus, bet sumažėtų įmonių pelnas... Miškuo
se tikrai galėtų dirbti daugiau žmonių, bet tada dar daugiau
sumažėtų pelnas...
Tikrasis pelnas – tai miško labui atlikti kirtimai, nauji
miško jaunuolynai, daigynai – medelynai, už kuriuos Dievas
moka didelius procentus. Ekspertai nekalba apie 300 tūkst.
bedarbių, apie milijoną emigrantų – jie postringauja apie pi
nigus, apie tai, kad Lietuvos miškuose turėtų dirbti dar ma
žiau žmonių.
Ar eilinis lietuvis gyvens geriau, jei dauguma jo krašto
miškų būtų kažkam parduota, kaip Mažeikių nafta ar skirs
tomieji elektros tinklai? Teisingai pastebėjo žaliųjų judėjimo
pirmininkas Rimantas Braziulis, kad apie 700 tūkst. valsty
binių miškų įpirks ne bankams prasiskolinę lietuvaičiai, o
užsieniečiai, kuriems mūsų miškai tebus medienos auginimo
plantacijos. Vytautas Knyva, biologinės įvairovės išsaugojimo
asociacijos „Gamtos namai“ tarybos pirmininkas, įvardijo ir
realiausią pretendentą – tarptautinį koncerną „IKEA“, kuris
privatizuos per tarpininkus. Kai kažkas parduoda mūsų visų
turtą, parduoda ir mus pačius, nes be turto – mes lyg vergai
esame tik pigi darbo jėga.
Lietuvos miškininkų veiklą: kirtimus, želdymą, jų laiką ir
apimtis labai griežtai reglamentuoja augaliją ir gyvūniją puo
selėjantys normatyvai, t.y. ūkininkaujama pagal tvaraus ir
subalansuoto miškų ūkio principus, neviršijama moksliškai
pagrįsta metinė kirtimo norma. Kad žodis tikrai virsta kūnu,
liudija visoms urėdijoms suteikti tarptautiniai sertifikatai,
kuo tegali pasigirti retas privačių miškų savininkas. Tačiau
jei pelno ištroškę gigantai nupirks eksploatacinius Lietuvos
miškus, jie nusipirks ir sau palankius įstatymus.
Kodėl eksploatacinius miškus? Todėl, kad juose mažes
ni kirtimų apribojimai, medynai laikomi pasiekę techninę

brandą jaunesniame amžiuje. Anot Rimanto Braziulio,
viskas bus kaip pasakoj: mums, mokesčių mokėtojams,
liks nepelningi bulvienojai, o šakniavaisius už mus tvar
kys „gudručiai“.
Aišku, nėra prasmės ginčytis dėl privačios nuosavy
bės ar privačios veiklos pranašumų. Tačiau antras para
doksas tas, jog miškas yra toks turtas, kuris žmonėms
duoda daugiau naudos savo buvimu, o ne maksimaliu jo
medienos išteklių panaudojimu, ypač siekiant tik grei
to asmeninio pasipelnymo. Statistinis miško savininko
portretas – klasikinis mūsų vartotojiškos visuomenės
atspindys. Lietuvos miškų kontrolės pareigūnų duome
nimis, privatų mišką labiausiai reikia saugoti nuo paties
savininko, nes jo pagrindinis tikslas – siekti kuo mažiau
išlaidų ir kuo daugiau pajamų. Statistiniam miško savi
ninkui nerūpi, ar jo miškuose bus išsaugotos vertingos
biogeocenozės, ar jo miškai atliks ekologines, rekreacines
funkcijas, jei taip – jis reikalauja kompensacijos.
Lietuvos miškus paversti pinigų maišu nereikia nei
daug proto, nei sąžinės. Panaikinkime draudimus, apribo
jimus, reikalavimus, leiskime pasireikšti pelno ištroškusiai
iniciatyvai, principingus miškų ūkio vadovus „politiniais
sprendimais“ pakeiskime vienų ar kitų suinteresuotų gru
puočių statytiniais... Tik ar padarę tai, mes pasiektume, kad
šalis suklestėtų, o kaimynai mus gerbtų?
1996 m. buvo panaikinta Lietuvos miškų ūkio minis
terija. Nuo to laiko miškų žinyba – lyg penktas vienos ar
kitos ministerijos ratas, lyg našlaitė, vos spėjanti „gesinti
užsidegusius“ ją reformuoti. O juk pagal valdomo turto
mastą, jo globalią reikšmę, organizuojamų darbų apim
tis, miškininkai nusipelno turėti savo ministrą, kuris Lie
tuvos vyriausybėje atstovautų valstybiniams miškams, jų
darbuotojams ir mokslininkams.
Džiaugiuosi, jog savo mintis galiu baigti optimistiška
gaida. Tam pagrindo davė aiški ir tvirta Lietuvos Respu
blikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės pozicija: „Nega
li būti jokių kalbų apie valstybinių miškų privatizavimą“
bei LR Seimo priimta rezoliucija.
Keičiasi vyriausybės, prezidentai, o valstybinių miškų
privatizavimo klausimas Lietuvoje vėl ir vėl periodiškai
iškyla. Todėl pritariu nuomonei, jog dėl valstybinių miš
kų būtina priimti tvirtą tarppartinį susitarimą, kuris pa
dėtų tašką panašioms diskusijoms net ir ateityje.
Nuosavybės teisių atkūrimui skirtuose miškuose, ku
rių plotas prilygsta maždaug 50-čiai didelių girininkijų,
nevykdoma jokia veikla, išskyrus sanitarinius kirtimus.
Logiškiausia, kad šie „užkonservuoti“ miškai taptų mūsų
krašto ekologinio stabilumo ir papildomų pajamų ateity
je garantu.
Nuo praėjusių metų vidurio urėdijoms įvesti išteklių
mokesčiai. Pinigai šiems papildomiems mokesčiams mo
kami „miško sąskaita“. O gal geriau būtų priešingai: kuo
daugiau į miškus investuoti, nes procentai nemaži: gry
nas oras, puikus poilsis gamtoje, klimato stabilumas, su
reguliuotas dirvožemio drėgmės režimas, mažesnė vėjo
ir vandens erozija...
Ateinančios kartos mums už tai padėkos.
Stasys Gliaudys

Šiaulių miškų urėdijos Vainagių girininkijos girininkas

11

miškininkystė

MŪSŲ GIRIOS / 2010 / 05

Lietuvos miškų ūkio

bendrasis vidaus produktas ir darbo našumas

miškininkystė

Šiek tiek teorijos
Bendrasis vidaus produktas (BVP) yra
vienas iš rodiklių, parodančių tam tikros
teritorijos ekonomikos lygį. Kai BVP di
dėja, tai rodo, kad šalyje sukuriama dau
giau prekių bei paslaugų ir žmonės gyvena
geriau. BVP skaičiavimui taikomi 3 meto
dai: gamybos, išlaidų ir pajamų. Gamybos
metodu BVP apibrėžiamas kaip suma pri
dėtinių verčių, sukurtų kiekvienam gamy
bos etape šalies ūkio šakose ir gamybinė
se įmonėse. Pridėtinė vertė nustatoma iš
įmonių produkcijos vertės, atėmus iš kitų
įmonių pirktų prekių ir paslaugų vertę.
Todėl dažnai BVP ir bendroji pridėtinė
vertė yra sutapatinamos. BVP yra pinigi
nis rodiklis, priklausantis nuo infliacijos.
Kylant kainoms, BVP didėja, nors gamy
bos apimtys ir nesikeičia. BVP gali būti
skaičiuojamas einamųjų metų faktinėmis
kainomis arba kurių nors pasirinktų bazi
nių metų palyginamomis kainomis. BVP,
apskaičiuotas faktinėmis kainomis, vadi
namas nominaliuoju BVP, o palyginamo
siomis kainomis – realiuoju BVP. Bendroji
pridėtinė vertė taikoma ir matuojant dar
bo našumą. Dažniausiai taikomas rodiklis
yra bendroji pridėtinė vertė, tenkanti vie
nai faktiškai dirbtai valandai.
BVP skaičiavimai yra sudėtingi, todėl
juos dažniausiai atlieka šalių statistikos
institucijos ir skelbia savo leidiniuose.
Lietuvos miškų sektoriaus BVP, remda
masi statistikos departamento duomeni
mis, skelbė Valstybinė miškotvarkos tar
nyba kasmetiniame leidinyje „Lietuvos
miškų ūkio statistika“. Apie užsienio šalių
miškų sektoriaus BVP duomenų pateik
ta leidinyje: FAO. 2008. Contribution of
the forestry sector to national economi
cs 1990-2006 (Miškų sektoriaus indėlis į
nacionalines ekonomikas 1990-2006 m.)
by A. Lebedys. Forest Finance working
paper FSFM/ACC/08. FAO. Rome.
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Lietuvos miškų ūkio BVP
Miškų ūkio dalis Lietuvos BVP yra nedi
delė. 2008 m. ji sudarė 0,43 proc. nuo šalies
BVP. Yra miškų ūkio BVP didėjimo ten
dencija. Nuo 1995 m. iki 2008 m. Lietuvos
miškų ūkio BVP veikiančiomis kainomis
padidėjo 2 kartus (1 lent.). Šiuos pokyčius
lėmė miškų produkcijos (apvali mediena
ir kt.) apimtys, struktūros ypatumai bei
kainos. Didžiausią reikšmę turėjo apvalio
MŪSŲ GIRIOS / 2010 / 05

sios medienos kainų pokyčiai. 1995 m. vi
dutinė apvalios medienos kaina buvo 75,6
Lt/m³, o 2008 m. – 134,0 Lt/m³.
Labiausiai apibendrintas darbo na
šumo rodiklis yra pridėtinė vertė (BVP),
tenkanti vienam dirbančiajam. Didėjant
BVP ir mažėjant darbuotojų skaičiui yra
darbo našumo didėjimo tendencija. Nuo
1995 m. iki 2008 m. jis padidėjo 3,4 karto
(1 lent.), atsižvelgus į infliaciją – 1,9 kar
to. Šis padidėjimas turėtų būti mažesnis
dėl nepilnos dirbančiųjų miškų ūkyje
apskaitos, ypač privačių miškų savinin
kų, vykdančių ūkinę veiklą, bet nepaten
kančių į apskaitą.
1 lentelė. Lietuvos miškų ūkio BVP ir darbo
našumas 1995-2008 m.
Miškų ūkio
Darbo
Miškų ūkio darbuotojų našumas,
Metai BVP,
mln. Lt* skaičius,
tūkst. Lt
tūkst.**
darbuotojui
1995
233,8
16,1
14,5
1996
234,3
15,9
14,7
1997
237,1
15,0
15,8
1998
242,8
13,7
17,7
1999
200,4
11,5
17,4
2000
246,5
11,4
21,6
2001
248,1
10,6
23,4
2002
263,6
9,9
26,6
2003
284,3
9,7
29,3
2004
311,7
9,7
32,1
2005
342,5
10,3
33,3
2006
384,6
9,5
40,5
2007
519,6
9,6
54,1
2008
477,4
9,6
49,7
Šaltinis:
*Lietuvos miškų ūkio statistika. 2005. Kaunas.
(1995-1999 m. duomenys).
*Lietuvos miškų ūkio statistika. 2009. Kaunas.
(2000-2009 m. duomenys).
**Lietuvos miškų ūkio statistika. 2001. Kaunas.
(1995-1999 m. duomenys).
**Lietuvos miškų ūkio statistika. 2008. Kaunas.
(2000-2003 m. duomenys).
**Lietuvos miškų ūkio statistika. 2009. Kaunas.
(2004-2008 m. duomenys).

Lietuvos miškų ūkio BVP ir
darbo našumas ES kontekste
2 lentelėje palyginti kai kurių ES šalių
miškų ūkio BVP rodikliai. Išskirtos 2
šalių grupės. Pirmoji – tai dauguma pe
rėjusių iš planinės į rinkos ekonomiką
Centrinės ir Rytų Europos šalių (Latvija,
Lietuva, Lenkija, Slovakija, Čekija, Ven
grija, Estija). Jų ekonominį išsivystymo
lygį charakterizuoja žemesnis nei vidu
tinis ES BVP, tenkantis vienam gyvento
jui (nuo 17,4 tūkst. JAV dolerių iki 24,2
tūkst.). Antroji – aukštesnio ekonominio
išsivystymo šalys: Suomija, Švedija, Vo
kietija. Jų BVP, tenkantis vienam gyven
tojui, 2007 m. buvo 34-36 tūkst. JAV do
lerių. Matome, kad pagal darbo našumą
miškų ūkyje, matuojamą BVP, tenkančiu
vienam darbuotojui, Lietuva lenkia tik
Latviją. Ypač didelis skirtumas lyginant
su išsivysčiusių šalių darbo našumu. Nuo
Suomijos, Švedijos atsiliekama daugiau
nei 10 kartų, nuo Vokietijos – 3,8 karto.
Lietuvoje tarp analizuojamų šalių iš 1 ha
miško žemių BVP gaunama mažiausia –
57 USD/ha. Didžiausias miškų ūkio BVP
buvo Vokietijoje – 204, Čekijos respubli
koje – 314,USD/ha.
Tokias tendencijas patvirtina ir nau
jausi Suomijos miškų statistikos duome
nys. Suomijos miškų ūkio BVP 2008 m.
buvo 3118 mln. EUR. (10757 mln. Lt).
Miškų ūkyje dirbo 25 tūkst. darbuotojų.
Vienam darbuotojui tenkantis metinis
BVP buvo 430 tūkst. Lt, Lietuvoje – 49,7
tūkst. Lt (BVP – 477,4 mln. Lt; 9,6 tūkst.
dirbančiųjų) arba daugiau nei 8 kartus
mažiau. Suomijos miškų plotas – 22,1
mln. ha. Vienam hektarui tenka 487 Lt

2 lentelė. BVP rodikliai Europos šalyse
Šalys

BVP,
mln.
USD*

Latvija
Lietuva
Lenkija
Slovakija
Čekijos respublika
Vengrija
Estija
Suomija
Švedija
Vokietija

232
121
965
221
832
142
148
3329
3108
2259

Miškų ūkis (2006 m.)
Miško
DarbuoBVP vienam
žemė,
tojai,
darbuotojui,
tūkst.
tūkst.*
tūkst. USD
ha**
29
3035
8,0
9
2121
13,4
49
9200
19,7
12
1932
18,4
35
2647
23,8
8
1948
17,8
7
2264
21,1
23
22130
144,7
22
27871
141,3
44
11076
51,3

BVP, USD
miško
žemės ha
76,4
57,0
104,9
114,4
314,3
72,9
65,4
150,4
111,5
204,0

Nacionalinis
BVP, tūkst.
USD vienam
gyventojui
(2007 m.)***
17,4
17,7
16,3
20,3
24,2
19,0
21,1
35,3
36,5
34,2

Šaltiniai:
* FAO. 2008. Contribution of the forestry sector to national economies, 1990-2006, by A. Lebedys. Forest Finance
Working Paper FSFM/ACC/08.FAO, Rome.
**  Finnish Statistical Yearbook of Forestry. METLA, 2009.
*** alys pagal BVP vienam gyventojui. Prieiga per internetą: http://lt.wikipedia.org. [Žiūrėta 2010-04-02].

BVP, o Lietuvoje – 2,1 karto mažiau, t. y.
227 Lt/ha, nors Lietuvos medynų tūriai
daugiau kaip 2 kartus didesni nei Suomi
jos (Suomijos miškų vidutinis tūris – 84
m³/ha, Lietuvos – 207 m³/ha), (3 lent.).
3 lentelė. Lietuvos ir Suomijos miškų ūkio
ekonominio efektyvumo palyginimas (2008 m.)
Rodikliai
Pridėtinė vertė
Dirbančiųjų
skaičius
Darbo našumas
Miško žemė
Metinė pridėtinė
vertė, tenkanti
1 ha miško
Kirtimai
Vidutinis medynų
tūris

Matavimo Suomija Lietuva
vnt.
mln. Lt
10757
477,4
tūkst.

25

9,6

430

49,7

22,1

2,1

Lt

487

227

mln. m³

70,2

5,8

m³/ha

84

207

tūkst. Lt/
darbuotojui
mln. ha

Šaltiniai:
METLA. 2008. Statistical Yearbook of Forestry.
Lietuvos miškų ūkio statistika. 2009. Kaunas.

BVP nuostoliai dėl medienos
eksporto, saugomų teritorijų
ir šešėlinės veiklos
Apvaliosios medienos eksportas reiškia
prarastas galimybes plėtoti savo šalies me
dienos pramonę bei Lietuvoje sukurti dau
giau pridėtinės vertės. 2008 m. Lietuvos
medienos pramonėje iš 1 m³ apvaliosios
medienos gauta 343,1 Lt BVP, o ekspor
tuotos apvaliosios medienos vidutinė kai
na buvo 215,6 Lt/m³. BVP nuostoliai Lie
tuvoje dėl apvaliosios medienos eksporto
sudaro apie 200 mln. Lt kasmet (4 lent.).
Lietuvoje nėra problemų dėl miškų
degradacijos ar jų socialinių bei ekologi
nių funkcijų praradimo dėl miškų kirti
mų. Atvirkščiai, Lietuvoje diskutuojama
dėl per didelės saugomų teritorijų plėtros
miškuose. Dėl apribojimų saugomų te
ritorijų miškuose sumažėja jų savininkų
ir valdytojų piniginės pajamos, mažėja
miškų ūkio BVP. Didžiausią poveikį turi
pagrindinių miško kirtimų uždraudimas
ir kirtimų amžiaus padidinimas. Pirmos,
antros ir trečios grupių miškuose yra be
veik trečdalis visų šalies medynų tūrio

(126,6 mln. m3, 31,2 proc.). Brandžių pa
gal ūkinių (IV gr.) miškų kirtimo amžių
– 35,3 mln. m3, iš jų – 22,9 mln. m3 kirsti
draudžiama arba yra padidintas kirtimų
amžius. Analizei naudoti VMT apskaitos
2008 01 01 duomenys. Pagal apvaliosios
medienos 2007 m. vidutines kainas sau
gomose teritorijose brandžių pagal ūkinių
miškų kirtimų amžius medynų tūrio ver
tė būtų 5219,4 mln. Lt, iš jų draudžiamų
kirsti – 3654,7 mln. Lt (5 lent.). Optimiza
vus saugomas teritorijas ir medienos nau
dojimą jose, atsirastų nemažos galimybės
didinti Lietuvos miškų ūkio pajamas ir
BVP be ženklesnių nuostolių socialinei
bei ekologinei miškų reikšmei.
5 lentelė. Brandžių pagal ūkinių miškų kirtimų
amžius medynų tūrio saugomose teritorijose
vertė apvaliosios medienos kainomis, mln. Lt
Medynai

Miškų grupės
Iš viso
I
II
III
110,6 1104,4 638,5 1853,5
51,2 788,7 607,8 1447,7
20,8 161,5 64,7 247,0
1,7
11,9
3,8
17,4
37,1 353,3 435,9 826,3
23,7 141,0 101,8 266,5
8,3
81,5 124,8 214,6
2,4
186,3 157,7 346,4
255,8 2828,6 2135,0 5219,4

Pušynai
Eglynai
Ąžuolynai
Uosynai
Beržynai
Juodalksnynai
Drebulynai
Baltalksnynai
Iš viso
iš jų draudžiamų 255,8 2696,5 702,4 3654,7
kirsti

Šešėlinė ekonomika suprantama kaip
galutiniam vartojimui šalies viduje paga
mintų prekių ir suteiktų paslaugų oficia
liai nedeklaruojama vertė. Bent dalį savo
veiklos šešėlyje 2009 m. vykdė 37 proc.
ūkinių vienetų. Tai šešėlio pločio rodiklis.
Šešėlinės ekonomikos dalis BVP vadina
ma šešėlio gylio rodikliu, parodančiu,
kokią dalį savo veiklos ūkio vienetai vyk
do šešėlyje. Šešėlinės ekonomikos dalis
šalies BVP 2009 m. siekė 23 proc. (LFRI,
2009/2010). Šešėlis – bene mažiausiai ty
rinėta miškų ekonomikos dalis. Darant
prielaidas, kad miškų ūkis atitinka vi
dutinius Lietuvos šešėlinės ekonomikos
standartus, BVP nuostoliai dėl jos būtų
vertinami apie 100 mln. Lt.

4 lentelė. Lietuvos BVP nuostoliai dėl medienos eksporto
Medienos gaminių pramonė*

Apvalios medienos
eksportas*

BVP nuostoliai

BVP, tenkanti
vidutinė
Metai apvalios medienos
iš viso,
kaina,
Lt/m3**
sunaudojimas, BVP, mln. Lt 1 m3 apvalios mln. m3
mln. Lt
medienos, Lt
Lt/m3
mln. m3
2001
3,0
610,3
203,4
1,324
127,4
76,0
100,6
2002
3,1
715,9
230,9
1,439
120,2
110,7
159,3
2003
3,5
856,9
244,8
1,432
118,5
126,3
180,9
2004
3,6
1011,2
280,9
1,220
128,4
152,5
186,0
2005
3,6
1125,8
312,7
1,162
144,3
168,4
195,7
2006
3,9
1188,4
304,7
1,144
142,5
162,2
185,6
2007
3,9
1381,0
354,1
1,706
227,0
127,1
216,8
2008
3,5
1202,4
343,4
1,217
215,6
127,8
155,5
* Lietuvos miškų ūkio statistika. 2002-2009 m. Kaunas.
** skirtumas tarp BVP, tenkančio 1 m³ apvalios medienos ją apdirbant ir pardavimo (eksporto) kainos.

Siūlymai
Lietuvos miškų politiką formuojančios ir
įgyvendinančios institucijos turėtų anali
zuoti šalis su aukštu miškų ūkio efekty
vumu ir stengtis, kad Lietuva bent priar
tėtų prie jų rodiklių. Bendros miškų ūkio
ekonominio efektyvumo didinimo kryp
tys yra aiškios. Tai visos pajamas bei pri
dėtinę vertę ir darbo našumą didinančios
priemonės. Iš pirmaeilių paminėtinos:
1. Rezervuotų nuosavybės teisių at
kūrimui miškų panaudojimas. Šiuo metu
yra 267,5 tūkst. ha tokių miškų, kurie veik
nenaudojami. Juose kasmet būtų galima
paruošti apie 0,5 mln. m³ medienos.
2. Mažos pridėtinės vertės medie
nos produktų (apvali mediena, lentos)
eksporto mažinimas. Vien tik dėl apva
liosios medienos eksporto BVP nuos
toliai Lietuvoje sudaro apie 200 mln. Lt
kasmet. Lietuva jau anksčiau nepanau
dojo celiuliozės bei medienos plokščių
gamyklų statybos galimybių. Planuojama
jas statyti Baltarusijoje.
3. Nemedieninių miško produktų ir
miško funkcijų platesnis įjungimas į eko
nominę apyvartą. Visų pirma, medžioklės.
4. Kirtimo atliekų bei baltalksnynų
medienos naudojimas katilinių kurui.
Bent milijono m³ šių išteklių panaudoji
mas kasmet padėtų įgyvendinti alterna
tyvaus kuro taikymo energetikoje siekius
ir duotų miškų ūkiui papildomų pajamų.
5. Darbo našumo didinimas, plėto
jant mašininį miško kirtimą bei kitas
pažangias technologijas. Viena medkirtė
pakeičia apie 10 miško kirtėjų.
6. Miškų ūkio organizacinių struk
tūrų tobulinimas. Lietuvos žemės ūkio
universitetas dar 2006 m. parengė siūly
mus valstybinio miškų ūkio organizaci
nių struktūrų tobulinimui, o 2008 m. – ir
privačių miškų ūkio valstybinio regulia
vimo sistemos tobulinimui. Jie iki šiol
neįgyvendinti.
7. Ribojimų saugomų teritorijų miš
kuose optimizavimas. Lietuvos saugomo
se teritorijose yra 634,9 tūkst. ha miškų.
Juose draudžiama arba ribojama ūkinė
veikla (kirtimų draudimas, kirtimo am
žiaus padidinimas). Tokių medynų tūris
sudaro 22,9 mln. m³, o jo vertė apvalios
medienos kainomis (2007 m.) yra 3,6
mlrd. Lt. Čia būtų galima paieškoti ne
mažų rezervų miškų ūkio pajamoms di
dinti, nedarant žalos miškų socialinėms
bei ekologinėms funkcijoms.
8. Reformų, mažinančių šešėlinės eko
nomikos miškų ūkyje mastą, vykdymas.
Dr. (HP) Stasys Mizaras
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Nenukirsto miško ir apvaliosios medienos

miškininkystė

apskaitos tobulinimas
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Mediena tebėra vienas iš pagrindi
nių miško produktų, todėl svarbu ją
racionaliai sunaudoti ir iš kiekvieno
nukirsto medžio stiebo gauti kuo dau
giau naudos. Racionalus medienos su
naudojimas yra neatsiejamas nuo ge
ros jos apskaitos ir objektyvių duome
nų ne tik medienos ruošos metu, bet
gerokai anksčiau, kai reikia atlikti kir
timų planavimo ir projektavimo dar
bus. Medienos apskaitos tobulinimas
siekiant didesnio tikslumo – svarbus
uždavinys ir ūkinių subjektų atžvilgiu,
ir visos šalies mastu. Tikslaus medie
nos kiekio ir kokybės įvertinimo sie
kia valstybė bei komerciniuose san
doriuose dalyvaujančios pusės. Deja
dažnai iškyla arba tiesiog eskaluoja
mos problemos dėl žemo medienos
tūrio įvertinimo tikslumo ir dėl to pa
sitaikančių neatitikimų apskaitai, nau
dojant augančių medžių ir apvaliosios
medienos sortimentų tūrio apskaičia
vimo normatyvus. Valstybės mastu
sunku suvesti balansą tarp iškertamos
medienos, įvertintos nenukirstu miš
ku, ir pagaminamos produkcijos.
Lietuvoje su medienos apskaitos
problemomis susidurta jau tarpuka
ryje. Buvo pastebėta, kad „Miško tak
sos“ lentelės, kurios dabar vadinamos
medžių tūrio struktūros lentelėmis,
rodo didesnį medienos tūrį, nei gau
nama apvaliosios medienos sortimen
tų, įvertintų pagal „kubatūros“ lente
les, vadinamomis rąstų tūrio lentelė
mis, ruošos metu. J. Vilčinskas (1931)
šią problemą aiškino, pasitelkdamas
Jurbarko miškų urėdijoje atlikto eks
perimento pavyzdį, kuriuo bandė pa
grįsti net 15 proc. skirtumą. Pirmiau
sia autoriui užkliuvo paprastoji Hube
rio formulė, kuri ilgų (6–15 m ilgio)
pušinių rąstų tūrį sumažina 5 proc.,
o eglinių – 3 proc. Antra skirtumo
priežastis – užlaidos. Tuo metu buvo
gaminami 6+Nx0,5 m ilgio rąstai ir
jei rąstas būdavo ilgesnis nei sveikas
metras ar pusė metro, būdavo priski
riamas trumpesniam ilgio nominalui.
Tik 1933 m. buvo patvirtinta 5–10 cm
rąstų ilgio užlaida, kuri sumažino me
MŪSŲ GIRIOS / 2010 / 05

dienos praradimo kiekius. Skersmuo
rąstų viduryje buvo matuojamas su
žieve 1 cm tikslumu, rezultatą apvali
nant į mažesniąją pusę.
J. Vilčinsko nuomone, dėl šių prie
žasčių pagamintų rąstų tūris dar suma
žinamas 4–6,6 proc. Likusio skirtumo
dalis gali būti paaiškinta dėl ruošos
procese sunaudojamos medienos.
Painiavos stačio miško ir paruoš
tos medienos tūrių palyginime įneš
davo ir tai, kad malkos ir popiermal
kės buvo apskaitomos erdmetriais.
Vienintelio sortimento – popiermal
kių – tūris buvo nustatomas be žievės,
o visų kitų – su žieve.
Šis klausimas tarpukario Lietuvos
miškininkams buvo itin aktualus, nes
nuo stačio miško biržių pardavimo
palaipsniui buvo pereinama prie paga
mintos produkcijos pardavimo. 1935
m. pastarosios pardavimas sudarė apie
60 proc. visos parduotos medienos (A.
Rubikas, 1936). J. Vilčinsko (1931)
nuomone, už susidariusį stačio miško
ir nukirstos medienos tūrio skirtumą
nereikėtų priekaištauti girininkams,
kad jie dirbtinai nepradėtų žeminti
aukštumo klasių, tuo, kaip galima
įtarti, tenkindami medienos pirkėjų
interesus. Didesnį įtarimą turėtų kelti
tie girininkai, kurių biržių stačio miško
tūriai visada sutampa su pagamintos
produkcijos tūriais. J.Vilčinskas siūlo
nurodyti tiek „miško taksos“, tiek
„kubatūros“ lentelių tikslumą.
Tačiau būta nuomonių, kad rei
kia tobulinti miško taksos lenteles. J.
Vasiliauskas (1933) Radžiūnų girios
pavyzdžiu sukūrė „Radžiūnų pušies
masines lenteles“. Naujovė buvo
ta, kad stiebo tūris, kuris vadintas
rupmedžiu, atskirtas nuo šakų tūrio.
Kuriant naujas miško taksos lenteles
buvo ir kitokių siūlymų, sukėlusių
diskusijų tuometinėje spaudoje (A.
Rubikas 1936), kaip antai, atsižvelgti
į M. M. Orlovo lenteles ir įvesti dau
giau aukštumo klasių. A. Rubikas
(1936) kuriamoms naujoms miško
taksos lentelėms siūlė taikyti 4 cm
storumo laipsnį vietoje naudoto 2 cm,

siekiant palengvinti girininkų darbą,
atskiru leidiniu leisti stačio miško
tūrio ir kainų lenteles, kurios galėtų
būti perspausdinamos priklausomai
nuo medienos rinkos konjunktūros
svyravimų. O pats pagrindinis, mūsų
manymu, siūlymas buvo tas, kad
sukūrus naujas miško taksos lente
les, siūlyta visų pirma atlikti platų jų
tyrimą gamybinėse sąlygose. Deja, šis
uždavinys tarpukario Lietuvoje ne
buvo spėtas išspręsti, tad taip ir liko
neaišku, kokie gi buvo stačio miško
biržių apskaitos ir nukirstos pro
dukcijos apskaitos skirtumai, kokios
buvo leistinos paklaidos, kokios šių
skirtumų priežastys.
Tarybiniais metais sudarant sta
čio miško tūrio lenteles didžiausias
dėmesys kreiptas į stiebų liemeningu
mą. Stiebų formos tyrimai buvo vykdo
mi ypač intensyviai pradėjus naudo
ti pirmuosius kompiuterius (ESM).
1972 m. pasirodė pirmieji stiebų tūrių
bei formrodžių matematiniai modeliai
(J. Grigaliūnas, A. Garbinčius, 1972;
A. Kuliešis, J. Kenstavičius, 1976).
Modeliuose pirmą kartą formrodžiai
buvo išreikšti nuo medžio aukščio ir
skersmens krūtinės mate (1,3 m). Toks
priėjimas iš esmės pagerino stiebo lie
meningumo aprašymą. Formrodžių
priklausomybės nuo skersmens ir
amžiaus modelių pagrindu buvo sukur
tos naujos stačio miško tūrio lentelės,
kurios pirmą kartą išspausdintos 1983
m. išleistame Miško taksuotojo žinyne.
Tačiau šių lentelių pasirodymas sudarė
priešpriešą su tame pačiame žinyne
perspausdintomis J. Butėno „stačio
miško tūrio ir sortimentinės sudėties“
lentelėmis.
Todėl 1997 m. „Medienos tūrio
lentelių“ pirmajame leidinyje buvo
išspausdintos naujos, medienos stam
bumo kategorijas aprašančios tūrio
lentelės, pavadintos „Medžių tūrio
struktūros lentelėmis“. Šių lentelių su
darymui panaudoti minėti formrodžių
modeliai, unifikuotos bręstančių ir
brandžių medynų aukščių kreivės
(A. Kuliešis, 1981), kurių pagrin
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du sudarytos aukštumo lentelės bei
sortimentinės lentelės. Priimant apva
liosios medienos matavimo ir tūrio
nustatymo taisykles, dėl grįžimo prie
rąsto plongalio skersmens apvalinimo
tradicijos atmesti dešimtąsias centi
metro dalis, iškilo būtinybė keisti ir
rąstų tūrio lenteles.
Edmundas Petrauskas tokią lentelių
transformaciją atliko, naudodamasis
standarto GOST 2708 – 75 lentelėmis.
Naujai sukurtose rąstų tūrio lentelėse,
skirtingai nuo standarto GOST 2708 –
75, pateikiamas rąsto tūris pagal plon
galio be žievės skersmens vieno cen
timetro gradaciją. Tam pagal stan
darto GOST 2708 – 75 lenteles buvo
apskaičiuotas kiekvieno teorinio rąsto
tiesinis nulaibėjimas. Gauti rąstų tie
sinio nulaibėjimo duomenys buvo
išreikšti matematiniais modeliais, pa
gal kuriuos buvo apskaičiuotos nau

jos rąstų tūrių reikšmės. Šių lentelių
tūrių reikšmių skirtumas, palygin
ti su anksčiau taikytu standartu, ne
didesnis kaip 1 proc. Modifikuotos
rąstų lentelės nuo minėto standarto
skiriasi dar ir tuo, kad jose pateiktas
rąsto tūris pagal užrašytą plongalio be
žievės skersmenį prilygintas rąsto, ku
rio plongalys storesnis 0,5 cm, tūriui.
Tokiu būdu lietuviškosios apvaliosios
medienos matavimo taisyklės buvo
suderintos su 1968 m. Europos apva
liosios medienos matavimo direktyva,
o kartu ir su tuo metu dar plačiai
diskutuotuojamu apvaliosios medie
nos matavimo standartu. Standartas
ES1309-2 „Apvalioji ir pjautinė me
diena. Matmenų matavimo metodas. 2
dalis. Apvalioji mediena. Reikalavimai
taikomi nustatant matavimo ir tūrio
apskaičiavimo taisykles“ priimtas 2006
m., o 2007 m. kaip neprieštaraujantis

Lietuvos apvaliosios medienos ir ne
nukirsto miško taisyklėms, kurios yra
įtrauktos į jo priedus, vertimo būdu
priimtas kaip Lietuvos standartas.
Su 1997 m. patvirtintomis apvalio
sios medienos ir nenukirsto miško ma
tavimo ir tūrio nustatymo taisyklėmis
bei jų norminiais priedais į medienos
apskaitą įdiegta daug naujovių. Nors
jų derinimas vyko per diskusijas se
minaruose, kuriuos organizavo Lie
tuvos standartizacijos departamento
technikos komitetas TK 17 mediena,
neigiamų pasisakymų nebuvo išvengta.
Gamybininkai išsakė nuomonių, kad
rąstų tūrio lentelės nevienodai tinka
paskiroms medžių rūšims, todėl rąstų
tūrio lentelės turėtų būti pateiktos pa
gal rūšis.
Generalinė miškų urėdija 2005 m.
užsakė darbą, kurio tikslas buvo nu
statyti pušų, eglių, beržų ir juodalksnių
rąstų tūrių palyginamąją analizę. Šios
studijos metu nustatyta, kad dėl dides
nio pušų stiebų nuolaibių viršutinėje
dalyje smulkiųjų rąstų, pagaminamų
iš viršutinės stiebo dalies, faktinis
tūris teoriškai gali būti didesnis už
normatyvinį. Tačiau gamyboje šis
skirtumas priklauso nuo rąstų rinkos
konjunktūros, kuri kasmet gali keis
tis, todėl neįmanoma pasakyti, kokių
ilgių ir skersmenų rąstai bus pjauna
mi iš viršutinės stiebo dalies. Beržų
ir juodalksnių stiebų nuolaibio
dėsningumai yra artimi eglių stiebų
nuolaibių kitimo dėsningumams,
todėl prieita prie išvados, kad atskirų
lentelių kūrimas šioms medžių rūšims
būtų nepagrįstas.
Be medienos produkcijos tūrio
įvertinimo problemų, buvo domimasi
miškų inventorizacijos paklaidomis.
Lietuvos miško ištekliai pirmą kar
tą statistiniais atrankiniais metodais
įvertinti 1969 m. Palyginus vidutinį
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Tūrio nustatymo paklaidos audituotose biržėse
2009

-6,0

-3,6

-4,0

-4,4

-4,0

-4,0

-0,8

-2,0

2008

-0,9

2007
-1,1

2006

0,0

-1,3

Paklaida, %

Stiebų tūrio

Likvidinio tūrio

Stiebų tūrio su paliekamais medžiais

sklypinė miškotvarka iki 14 proc. di
dina brandžių ir pribręstančių medy
nų vyraujančios medžių rūšies tūrį, o
bendrą tūrį mažina iki 10 proc. Nusta
čius tokį skirtumą tarp SMI ir ištisinio
matavimo duomenų iškilo klausimas,
o koks gi yra skirtumas tarp likvidikio
tūrio, apskaičiuoto rėžiant biržes, ir
jose pagamintos produkcijos tūrio?
Generalinė miškų urėdija pavedė
urėdijoms išorinio audito būdu pa
tikrinti atrėžtų biržių tūrio įvertini
mo tikslumą. 2005 m. buvo pradėtas
2006 m. fondo pagrindinio naudo
jimo plyno kirtimo biržių auditas,
kiekvienoje miškų urėdijoje atsitik
tinai atrenkant po vieną biržę. Audi
tas truko 4-erius metus. Pirmaisiais
metais nustatyta, kad gamybinėmis
sąlygomis taksuojant biržes visos res
publikos mastu, likvidinės medienos
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-12,0
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-10,0

-9,1

-8,9

-8,0

-10,4

augančių medžių tūrį su sklypinės
miškotvarkos nustatytu tūriu, rastas
didžiulis skirtumas. Dėl šios ir dėl
kitų, daugiau techniškų inventoriza
cijos vykdymo priežasčių, šie darbai
buvo pristabdyti, eksperimento tvarka
paliekant jų vykdymą Dubravos miš
ke. Čia teoriškai ir metodiškai subren
do nacionalinė miškų inventorizacija
(NMI), kuri buvo pradėta 1998 m.
Naujoji atrankinė inventoriza
cija – tai ne vienkartinis bandymas
inventorizuoti Lietuvos miškų ištek
lius, o pastovus jų dinamikos moni
toringas. Baigus pirmąjį ir pradėjus
antrąjį 5-erių metų ciklą, pirmą kartą
Lietuvoje buvo objektyviau įvertintas
medienos prieaugis. Žinoma, jis iki
pat antrojo ciklo pabaigos dar tebebu
vo tikslinamas, tačiau jau po pirmojo
ciklo buvo gauti pakankamai pagrįsti
duomenys apie visos Lietuvos miško
išteklių būklę ir potencialą ateičiai.
Sulyginus sklypinės (SMI) ir nacio
nalinės miškų inventorizacijos (NMI)
duomenis, vėlgi nustatytas 14,4 proc.
visuose medynuose augančių medžių
stiebų tūrio skirtumas. Šį kartą šis pa
sirodė esąs mažesnis, nei nustatytas
1969 m., be to, didesnioji jo dalis (70
proc.) buvo paaiškinta metodiniais
SMI ir NMI skirtumais. Nepaaiškinta
liko tik apie 4,3 proc. visiems medy
nams ir 5, 2 proc. brandiems medy
nams liekanti sisteminė tūrių skirtu
mo paklaida. Didesnį rūpestį sukėlė
brandžių medynų tūrio įvertinimo
skirtumai.
Aplinkos ministerijos Miškų de
partamentas 2004 m. užsakė tyrimą,
kurio metu siekta išaiškinti, kokias
sistemines paklaidas brandžiuose me
dynuose daro sklypinė miškų invento
rizacija. Brandžių medynų tūrio įver
tinimo auditui atlikti atsitiktiniu būdu
buvo atrinkti 34 sklypai. Kontroliniai
matavimai vyko 2005 m. balandį – ge
gužę Jurbarko, Raseinių, Tauragės, Ša
kių, Šilutės miškų urėdijose. Sklypinės
miškotvarkos darbai šiose urėdijose
vykdyti 2004 m. Analizuojamuose
sklypuose 2004–2005 m. ūkinės prie
monės taip pat nebuvo vykdomos.
Tokiu būdu buvo minimizuojamas
medynų prieaugio ir ūkinės veiklos
poveikis audito rezultatams. Atlikus
sklypų tūrio įvertinimą medžių ištisi
nio matavimo metodu, nustatyta, kad

Likvidinio tūrio su paliekamais medžiais

tūris sumažinamas 9,3 proc. (žr. pav.).
Antraisiais metais, atsižvelgus į visas
išsakytas auditorių pastabas, tūrio
įvertinimo sisteminė paklaida biržių
rėžimo metu buvo sumažinta iki -1,1
proc. Atrodo, kad buvo pasiektas ide
alus rezultatas, tačiau ilgai džiaugtis
neteko. Pradėjus kirsti audituotas bir
žes paaiškėjo, kad nepagaminama tiek
likvidikės medienos, kiek buvo audi
torių įvertinta, matuojant nenukirstus
medžius.
(Tęsinys – kitame numeryje)
Doc. dr. Edmundas Petrauskas

LŽŪU Miškotvarkos katedros vedėjas

Miškų urėdijų parduotos apvaliosios medienos kainos 2010 m. balandį
Sortimentas
Pušies pjautinieji rąstai
Eglės pjautinieji rąstai
Ąžuolo pjautinieji rąstai
Uosio pjautinieji rąstai
Drebulės pjautinieji rąstai
Beržo pjautinieji rąstai
Juodalksnio pjautinieji rąstai
Pjautinieji spygliuočių smulkieji rąstai
Pjautinieji lapuočių smulkieji rąstai
Eglės popiermedžiai
Pušies popiermedžiai
Beržo popiermedžiai
Drebulės popiermedžiai
Uosio popiermedžiai
Plokščių mediena (spygliuočių)
Plokščių mediena (lapuočių)
Malkinė mediena
Iš viso apvaliosios medienos
Kainos be PVM ir transporto išlaidų

2010 m. balandžio mėn.
vidutinė kaina, Lt/m³

Indeksas
2010 m.
sausis=100

Iš viso 2010 m.
vidutinė kaina,
Lt/m³

140
156
361
144
105
141
122
113
87
79
79
94
63
94
52
51
66
102

100
97.5
100.8
98.6
104
97.9
97.6
98.3
101.2
101.3
106.8
103.3
101.6
95.9
108.3
108.5
108.2
110.9

140
158
368
146
102
143
123
114
86
78
77
92
63
94
51
49
64
98
GMU inf.
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Count on it.
Ag Irrigation

Laistymo įranga:

• purkštuvai su unikaliu skirtingų trajektorijų

•
•
•

sukimosi mechanizmu (VTD)
kilnojamos linijos
automatinis valdymas
dirvožemio drėgmės davikliai

MAIDINA, UAB
P. Lukšio g. 7, LT-08221 Vilnius
Tel. faksas: (8 5) 277 35 44

El. paštas: info@maidina.lt
www.maidina.lt
www.laistymoiranga.lt

UAB „SEGRIS“
Vilkaviškis
Mob. tel.: +370 656 74 003,
+370 670 64 115
El. p. uabsegris@zebra.lt

Latvijas Finieris koncernas

DIDELIAIS KIEKIAIS
superkame beržo rąstus ir fanermedžius

Informacija apie supirkimo kainas ir sąlygas internete: www.likmere.lt
telefonu: +370 340 60054
e-paštu: info@likmere.lt
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Pradėtas

Ąžuolynų atkūrimo programos įgyvendinimo
antrasis etapas
Pernai pradėjus įgyvendinti Ąžuoly
nų atkūrimo valstybiniuose miškuose
programos antrąjį etapą, miškų urėdi
jos kasmet turi įveisti: 220 ha želdinių
ar žėlinių, kuriuose ąžuolas yra vyrau
janti medžių rūšis; 491 ha želdinių ar
žėlinių, kuriuose ąžuolas sudaro ne
mažiau kaip 30 proc.; 80 ha ąžuolo
jaunuolynų suformuoti ugdymo kir

timais. Per pastaruosius trejus metus
valstybiniuose miškuose kasmet ply
nais kirtimais iškertama apie 100 ha
ąžuolynų. Jų atkūrimas, nepaisant, ar
jie atkurti tose pačiose, ar kitų medžių
rūšių kirtavietėse, į programos vykdy
mo apimtis neįtraukiamas.
Vykdydamos programą, miškų
urėdijos pernai įveisė 299 ha ąžuo

Paprastojo ąžuolo želdiniai

lo želdinių, kuriuose ąžuolas yra
vyraujanti medžių rūšis, bei 483 ha
želdinių, kuriuose ąžuolas sudaro ne
mažiau kaip 30 proc., ir 60 ha ąžuoly
nų formavo ugdymo kirtimais. Dau
giausiai ąžuolynų (kai ąžuolas yra
vyraujanti medžių rūšis) įveisė Biržų
(22,1 ha), Jonavos (20 ha), Kaišiado
rių (19,6 ha), Radviliškio (16,8 ha),
Tauragės (16,7 ha) ir Šakių (14,7 ha)
miškų urėdijos. Ąžuolo želdinių ne
veisė Tytuvėnų ir Kupiškio miškų urė
dijos. Vietoje planuotų 12 ha ąžuolo
želdinių tik 1,2 ha pasodino Alytaus
miškų urėdija.
Plečiant ąžuolų sėklinę bazę, Rad
viliškio miškų urėdija 3,7 ha plote
įveisė ąžuolo sėklinę plantaciją, Rasei
nių (4 vnt.), Radviliškio (2 vnt.), Pa
kruojo (18 vnt.), Kaišiadorių (10 vnt.),
Šilutės (8 vnt.) ir Ukmergės (9 vnt.)
miškų urėdijose atrinktas 51 ąžuolo
rinktinis medis. Rietavo miškų urė
dijos Kaltinėnų girininkijoje išskirtas
6,5 ha ąžuolo sėklinis medynas.
ZITA BITVINSKAITĖ

Aplinkos ministerijos
Miškų departamento
Miškininkystės skyriaus
vyriausioji specialistė

urėdijose

Vielos tinklai
18

miškų, želdinių, žvėrinčių ir ganyklų aptvėrimui
Prekyba
MŪSŲ GIRIOS / 2010 / 05

UAB „SEGRIS“ oficialus atstovas
Vilkaviškis, mob. tel.: +370 656 74 003, +370 670 64 115, el. p. uabsegris@zebra.lt
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urėdijose

Ąžuolų giraitės

istorinėms datoms įprasminti

ir Zarasų rajone
Balandžio 30 d. šauliai iš Utenos, Anykš
čių, Visagino, Švenčionių ir Zarasų rin
kosi į Zarasų rajono Suvieko seniūnijos
Cibulinės kaimą, kur pernai pasodintas
Lietuvos vardo tūkstantmečio proga 1000
ąžuoliukų giraitė. Šiemet joje sumanyta
dar pasodinti 600 ąžuoliukų, simboli
zuojančių Žalgirio mūšio 600-ąsias me
tines. Į medelių sodinimo talką atvyko
Lietuvos šaulių sąjungos vadas J. Šir
vinskas, padalinių vadai, miškininkai,
Zarasų P. Širvio pagrindinės mokyklos
ir Suvieko mokyklos mokytojai, moks
leiviai. Miškininkų paruoštame lauke ri
kiavosi sodintojų ir jų pasodintų mede
lių eilės. Po talkos visi vaišinosi skania
šauliška koše ir arbata, aptarė tolimesnį
bendradarbiavimą.
Zarasų šaulių kuopos inf.

Kretingos miškininkų talkininkai

Talkoje – Seimo nariai

priežiūros, iš hektare pasodintų 4000 ąžuo
liukų medžiais išaugs apie 600. Girininkas
pašmaikštavo, kad ąžuolas mėgsta augti be
kepurės, bet su kailiniais, kamienas turi būti
tankmėje, o viršūnė iškelta į saulę, todėl gre
ta sodinta ir eglių bei beržų, liepų, gudobe
lių ir kitų lapuočių. Po sodinimo surengta
iškilminga ceremonija: prie ąžuolyno ati
dengtas tautodailininko salantiškio Liudo
Ruginio išskobtas Žalgirio 600-osioms me
tinėms skirtas koplytstulpis. Jį pašventino
Šventosios ir Laukžemės parapijų klebonas
Vidmantas Gricius. Talkininkams įteikti
istorinio ąžuolyno sodinimo liudijimai, ke
ramikiniai medaliai. Kretingos miškų urė
dijos miškininkai prie būsimojo ąžuolyno

pastatė lauko baldų, įrengė tiltelį, sutvarkė
aplinką. Tikimasi, kad ąžuolynas taps žmo
nių lankoma vieta.
Anot Kretingos miškų urėdo A. Bara
nausko, tokių želdinių Kretingos miški
ninkai galėtų pasodinti ir daugiau, jeigu
gautų daugiau netinkamos žemdirbystei
laisvos valstybinės žemės. Pastaraisiais
metais Skuodo rajone skirta 300 ha, Kre
tingos rajone – 90 ha tokių žemių, o ur
banizacijos plėtros apimtame Klaipėdos
rajone tokios žemės miškams atkurti,
matyt, jau neliko. Kretingos miškų urė
dija miško medelyne kasmet užsiaugina
apie 1,5 mln. įvairių sodinukų, atkuria ir
įveisia apie 300 ha miškų.

Plečiamas ,,NEREGĖTOS
LIETUVOS“ 1000-mečio
ąžuolynas Kėdainiuose
Kėdainių miškų urėdijos Labūnavos
girininkijos Pašilių miške šį pavasarį
toliau buvo tęsiamas pernai pradė
tas „Neregėtos Lietuvos“ 1000-mečio
ąžuolyno sodinimas. Gegužės 1 d. čia
iš visos Lietuvos suvažiavo apie 300 so
dintojų. Miškasodžio šventės dalyvius
pasveikino Seimo pirmininkės pava
duotoja Virginija Baltraitienė, šios ak
cijos tęsėjas fotografas Marius Jovaiša,
Kėdainių miškų urėdas Juozas Girinas.
Talkoje dalyvavo Kėdainių rajono ta
rybos nariai, generalinio miškų urėdo
vyriausiasis patarėjas Andrius Vancevi
čius, judėjimo „Už gamtą“ vadovas Al
girdas Knystautas, kiti svečiai. Šiemet
ąžuoliukai sodinti 11,8 ha kirtavietėse.

Per kelerius metus, vykdant įvairius
kirtimus ir ąžuolų želdinimą, bus pa
sodintas apie 40 ha ąžuolynas, kuriame
numatoma suprojektuoti ąžuolų alėjas,
įrengti pėsčiųjų takus, rekreacinę inf
rastruktūrą.
MG inf.

Jūratės Rečiūnienė nuotrauka

Žalgirio mūšio 600-mečio
ąžuolynas
Kretingos rajone
Kretingos miškų urėdijos Lenkimų gi
rininkijos teritorijoje, Kuniginės kaime
apleistose žemėse šiemet įveista 11,65 ha
ąžuolų giraitė, kurioje pasodinta apie 28
tūkst. ąžuoliukų. Kretingos miškų urėdo
Antanas Baranausko iniciatyva ši giraitė
įprasmins dvi Kretingos miškininkams
svarbias istorines datas: prieš 90 metų
įkurta miškų urėdija ir liepos 15 d. Pažy
mėsime istorinio Žalgirio mūšio 600 metų
sukaktį. Giraitę sodinti balandžio 30 d.
pakviesta rajono visuomenė, politikai. Į
šią talką atvyko Seimo nariai Jonas Šimė
nas, Petras Gražulis, Vaidotas Bacevičius,
Evaldas Jurkevičius, Jonas Stanevičius,
buvęs Seimo narys Antanas Bosas, aplin
kos viceministras Aleksandras Spruogis,
generalinio miškų urėdo pavaduotojas
Zdislovas Truskauskas, Klaipėdos aps
krities viršininkas Arūnas Burkšas, Kre
tingos, Skuodo rajonų, Palangos miesto
savivaldybių merai, kiti svečiai.
Per 50 talkininkų su urėdijos miš
kininkais pasodino apie 5000 trimečių
ąžuoliukų. Būsimo ąžuolyno šeimininkas,
Lenkimų girininkijos girininkas Viktoras
Kalvaitis paprašė ąžuoliukus sodinti eilėse
1,5 m atstumais, nes ąžuolas – lepus medis,
jam reikia tinkamų augimo sąlygų, daug

Buvusio geležinkelio ruože sužaliuos miškas
Druskininkuose susikūrusi visuomeninė
organizacija „Drus Foto klubas“ naują
veiklos etapą šį pavasarį nutarė pažymė
ti prasmingu darbu – pasodinti šilą. Jam
pasirinkta ekologiniu požiūriu opi vie
ta – demontuoto geležinkelio pylimas.
Priminsiu truputį istorijos. 1862 m.
Baltarusijoje nuo Pariečės kaimo buvo nu
tiestas žvyruotas vieškelis, kuriuo 18 km
diližanais vežami į Druskininkus kurorto
svečiai galėjo gėrėtis banguotu, mišku ap
augusių žemyninių kopų kraštovaizdžiu.
1934 m. nuo Vilniaus – Gardino geležin
kelio magistralės nutiesta atšaka Pariečė –
Druskininkai.
2000 m. rugpjūčio 21 d. iš Druskinin
kų geležinkelio stoties išvyko paskutinis
traukinys, po to prasidėjo demontavimo
darbai. Liko dykynė su senais, pūti palik
tais smaluotais pabėgiais, įvairų naftos
produktų, skaldos, žvirgždo tarša. Buvu
sio geležinkelio ruožą dar ilgai primins
pušynuose įsirėžęs koridorius.
Po 10-ies metų šiame koridoriuje gru
pėmis ėmė augti pušelės, berželiai, kai

Išbandyti įvairūs miško sodikliai

kur – ir drebulių guotai. Žėliniuose galima
aptikti ir trapųjį gluosnį, blindę, miškinę
obelį, kriaušę, kadagį, net kėkštų sodintų
ąžuoliukų.
Akcijos dalyviams Druskininkų miš
kų urėdija parūpino paprastosios pušies,
karpotojo beržo daigų, sodinimo įrankių.
Išbandėme ir „Girios aido“ muziejinius
eksponatus: sodinimo menteles, kalvių
nukaldintus vienašonius sodiklius, Kole
sovo kardus, Rozanovo grąžtus, cilindri

nius sodiklius ir net vokišką medinį dvi
kotį, metalu kaustytą sunkų sodiklį, kuris
naudotinas biriuose smėliuose gilioms
duobutėms daryti.
Druskininkų klubo nariai įsipareigojo
įveistą „Foto šilą“ prižiūrėti, parengti apie
jį fotoreportažą „Girios aide“, apie miški
ninkų gerus darbus plačiai papasakoti vi
suomenei.
Šį pavasarį Druskininkų miškų urėdija
atkūrė 115,4 ha miškų – visas ankstesnių
metų kirtavietes – bei įveisė 5,1 ha naujo
miško. Daugiausia pasodinta pušaičių – jų
tikimės sužaliuosiant per 1 mln. Biologi
nei įvairovei pušynuose atskiromis juosto
mis ar grupėmis pasodinta beržiukų, įvai
rių rūšių nektaringų krūmų, šlapesniuose
dirvožemiuose – eglių su juodalksniais.
Praėjusių metų pavasaris buvo labai saus
ringas, dėl to 91 ha želdinių teko pakarto
tinai pildyti.
Urėdija paruošė 8 ha naujų želdaviečių
miško savininkams.
Dr. Antanas Lankelis

Miško dienos Ukmergėje
Siesikuose

urėdijose

Miškasaodžio talkos organizatoriai – UAB
,,Likmerė“ generalinis direktorius Mindaugas
Kasmauskis ir Latvijos medienos perdirbėjų
federacijos prezidentas, koncerno „Latvijas
finieris“ akcininkų tarybos pirmininkas Juris
Bikis (dešinėje)
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Daliaus Konstantinavičiaus nuotrauka

„Latvijas finieris“ koncerno įmonė UAB
„Likmerė“ ir Ukmergės miškų urėdija
jau ketvirtą kartą surengė Miško dieną –
miškasodžio talką Ukmergės miškuose.
Šiemet balandžio 29 d. ji vyko Siesikų
girininkijoje, Klykūnų miške, kur atvy
ko apie 200 talkininkų, kai kurie – ir su
šeimomis.
Čia iškeltos Lietuvos ir Latvijos vals
tybinės vėliavos priminė, kad renginys
tarptautinis. Šiemet jame dalyvavo Latvi
jos miškų departamento direktorius Janis
Birgelis, Latvijos medienos perdirbėjų fe
deracijos prezidentas, koncerno „Latvijas

finieris“ akcininkų tarybos pirmininkas
Juris Bikis, šio koncerno valdybos nariai.
Iš Lietuvos talkoje dalyvavo Aplinkos
ministerijos Miškų departamento Miš
kininkystės skyriaus vedėjas Stanislovas
Žebrauskas, generalinio miškų urėdo
pavaduotojas Gintaras Visalga, Valstybi
nės miškų tarnybos direktorius Rimantas
Prūsaitis, LMS prezidentas doc. Edmun
das Bartkevičius, kaimyninių urėdijų
urėdai, Ukmergės rajono savivaldybės
meras Algirdas Kopūstas, kiti svečiai.
UAB „Likmerė“ generalinis direkto
rius Mindaugas Kasmauskis pasidžiaugė
gražia tradicija tapusiu renginiu – į miš
kasodžio talką Ukmergės krašto miškuo
se įsitraukė ir jaunimas iš Ukmergės Se
namiesčio pagrindinės bei Technologijų
ir verslo mokyklų, jaunuomenė sudarė
bemaž trečdalį visų talkinininkų.
Ukmergės miškų urėdas Vigantas Krau
jalis sakė, kad kiekvienais metais miškaso
dis primena miškininkams atsakomybę už
ateities miškus ir jų sudėtį. Urėdijoje sten
giamasi formuoti įvairiarūšius medynus –
šie miškai gyvybingesni, atsparesni saus
roms, vėjavartoms, snieglaužoms, juose
gausesnė biologinė įvairovė.

Talkos dieną pasitaikęs pavasariškas
oras kėlė talkos dalyvių darbinę nuotai
ką – 5,3 ha kirtavietėje pasodinta bemaž
15 tūkst. beržo, ąžuolo ir eglės sodinukų.
Renginiu patenkinti ir organizatoriai, ir
dalyviai.

Kernavėje

Prieš tai Kernavės girininkijos Draučių
miške surengta bendra miškasodžio tal
ka su Seimo nariais. Surengti šią talką
Ukmergės miškininkams pasiūlė Seimo
Konservatorių – krikščionių demokratų
frakcijos parlamentarai. Prie jų prisidėjo
ir kiti politikai, Širvintų meras Kęstutis
Pakalnis, Kernavės seniūnijos seniūnas
Stanislovas Gaidakauskas. Talkoje daly
vavo generalinis miškų urėdas Benjami
nas Sakalauskas, Ukmergės miškų urėdas
Vigantas Kraujalis, Kernavės girininkas
Rimas Kazlauskas, kiti miškininkai.
Talkininkai sodino egles, pušis, iš
krašto – dar 20 ąžuolų. Tiek, kiek atkurtai
Lietuvos nepriklausomybei pavasarį suka
ko metų.
Ramūnas Jančiulevičius
Ukmergės miškų urėdijos atstovas
ryšiams su visuomene
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Redo Rutkausko nuotraukos

Šiemet miško sodinimo darbus pradėjo
me balandžio 6-ąją, kai medelyne galėjo
me iškasti miško sodmenis. Dalis jų buvo
iškasta iš rudens, tai paspartino miška
sodį. Sodmenų iškasimui ir sodinimui
pasikvietėme rangovus – miško kirtėjus.
Ypač daug padėjo Z. Juodžbalio rangos
įmonės brigados. Miško sodintojams tal
kino urėdijos Miško ruošos, prekybos ir
techninio padalinio vyrai, LŽŪU Miškų
ir ekologijos fakulteto studentai. Jiems
sudarėme sąlygas atlikti miško atkūri
mo ir įveisimo technologijų mokomąją
praktiką, kuriai vadovavo prof. Edvardas
Riepšas bei Šališkių girininkijos girinin
kas Antanas Nickus. Balandžio 30 d. žel
dymo darbai buvo baigti.
Miško sodinimo darbus vainikavo
3,2 ha paprastosios eglės sėklinės planta
cijos įveisimas Braziūkų girininkijoje.
Kasmet organizuojame tradicines miš
kasodžio talkas, į kurias noriai atvyksta
Kazlų Rūdos savivaldybės įmonių, įstaigų
atstovai, gyventojai, urėdijos darbuotojai,
jaunieji miško bičiuliai.
Šiemet balandžio 23 d., penktadienį
į Kazlų Rūdos girininkijoje vykusią miš
kasodžio talką savo iniciatyva atvyko ir
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio
bendrosios paramos logistikos bataliono
kariai, KMU Širdies, krūtinės ir kraujagys
lių chirurgijos klinikos medikai, biokuro
katilinių projektavimo ir statybos UAB
„NEST BALTIA“, Marijampolės apylinkės
prokuratūros darbuotojai, Kazlų Rūdos
klebonas su parapijiečiais. Miškasodyje
dalyvavo per 70 talkininkų. Tai parodo
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Miškasodis Kazlų Rūdos girioje

Talkininkus instruktuoja Kazlų Rūdos
girininkijos girininkas Algimantas
Kazakevičius (kairėje)

urėdijos miškininkų ilgamečio bendravi
mo su miesto bendruomene ryšius.
Kazlų Rūdos mokomojoje miškų urė
dijoje šį pavasarį pasodinta 132 ha naujų
želdinių, iš jų 18 ha įveisėme ne miško
žemėse, apie 95 proc. (125 ha) yra mišrūs
želdiniai. Iš viso 2010 m. urėdija yra nu
mačiusi atkurti 270 ha miško. Drėgnes
nėse augavietėse medynai sėkmingai at
kuriami žėliniais. Vykdydami atvejinius
kirtimus, taikome savaiminį atžėlimą
skatinančias priemones. Kasmet šių dar
bų atliekame 50–60 ha plote.
Miškų urėdija nuo 2008 m. dalyvau
ja Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m.
programos priemonėje „Pirmas ne žemės
ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio
paskirties žemės apželdinimas mišku“.
2008–2009 m. pagal šią priemonę įveisė
me 51,3 ha naujo miško, gavome 113 tūkst.
Lt ES paramos išmoką. Šiemet už įveistus
18 ha taip pat tikimės ES paramos.
Miškų urėdijoje užsiauginame pakan
kamai miško sodmenų, todėl galėtume
įveisti ir daugiau naujų miškų apleistose

žemės ūkio paskirties žemėse. Bet Mari
jampolės apskrities administracijos že
mėtvarkos tarnyba miškų veisimui skiria
tik nedidelius žemių plotelius, dažnai toli
nuo mūsų valstybinių miškų. Be to, daž
nai siūlo saugomose teritorijose, kuriose
naujų miškų negalime įveisti. Žemėtvar
kininkai delsimą skirti daugiau žemių
motyvuoja nebaigta ir nežinia kada pasi
baigsiančia žemės reforma, teigdami, kad
laisvų žemės plotų gali prireikti nuosavy
bės teisėms atstatyti.
Su miškasodžio pabaiga miškininkams
pavasariniai darbai nesibaigia. Medelyne
vyksta sodmenų pikavimas, sėjami miš
ko daigynai, vykdoma miško sodmenų,
želdinių priežiūra. Girininkijose pradeda
mos mineralizuoti priešgaisrinės juostos.
Kreipiamės į privačių miškų ir žemių
savininkus, norinčius savo valdose so
dinti mišką rudenį ar kitais metais. Pra
šome iš anksto sudaryti sutartis su miškų
urėdija dėl sodmenų įsigijimo, kad galė
tume planuoti jų kiekį.
Sigitas Albertas Česnavičius

Kazlų Rūdos miškų urėdo pavaduotojas

Devintoji talka Naujamiesčio girininkijoje
Panevėžio miškų urėdijos miškininkai
tradicinę devintąją miško sodinimo
talką surengė Naujamiesčio girininki
joje, šalia Pranionių miško. Į ją atvyko

kone visi kasmetiniai dalyviai, matėsi ir
naujų veidų. Talkoje dalyvavo J. Milti
nio gimnazijos, „Ąžuolo“ ir V. Lipniū
Buvęs Panevėžio miškų urėdas
Algimantas Burda perduoda
miškasodžio patirtį jaunajai kartai

Jolitos Lukoševičienės nuotraukos

Darbymetis Naujamiesčio girininkijoje

21

no vidurinių mokyklų jaunieji miško
bičiuliai. Beveik 3 ha žemės ūkio reik
mėms netinkamos žemės apsodinta
berželiais.
Panevėžio miškų urėdas Daugirdas
Lukoševičius informavo talkininkus,
kad Pranionių miške šiemet įveista
15 ha naujo miško, pasinaudojant ES
parama kaimo plėtrai. Įveisti mišką
nėra lengva: sodinukų šaknims kenkia
grambuoliai, džiovina sausros, prigyja
apie 80–90 proc. medelių. Šiemet Pane
vėžio miškų urėdijoje planuojama at
kurti 396,7 ha ir įveisti 77,8 ha miško.
MG inf.

Vieną sakom,

kitą darom...
roliuoti miško dauginamosios medžiagos kilmę ir kokybę ne
tik medelynuose, bet ir privačiuose atkuriamuose miškuose.
Deja, rezoliucijoje apie tai – nė žodžio. Dabar privačiuose miš
kuose tokia kontrolė vykdoma tik įveisiamuose miškuose.
Peraugusių sodmenų nurašymas uždraustas 2009 m., iša
nalizavus miškų urėdijų pateiktus miško sodmenų nurašymo
aktus. Iki tol Miško bei dekoratyvinių sodmenų apskaitos ir
inventorizacijos tvarkos apraše buvo nustatyta, kad nurašo
mų peraugusių sodmenų kiekis negali viršyti 10 proc. bend
ro einamaisiais metais panaudoto (persodinto ir parduoto)
sodmenų kiekio. Tai padaryta dėl to, kad nagrinėjant minė
tus aktus, kitą informaciją, nustatyta, kad kai kurios miškų
urėdijos darė neleistinų klaidų arba išvis nieko nedaro, kad
realizuotų peraugusius sodmenis:
1) nurašo nekokybiškus ir peraugusius kartu, neišskirda
mi jų kiekio;
2) pagal amžių tinkamus realizuoti sodmenis nurašo kaip
peraugusius;
3) nepasinaudoja galimybe juos parduoti už mažesnę
kainą;
4) neinformuoja visuomenės per žiniasklaidos ir kitas in
formavimo priemones apie galimybę jų įsigyti;
5) daugelis nurašymo aktų netikslūs, nenurodomos nu
rašymo priežastys ir kt.
Prieita prie išvados, kad daugiausia peraugusių sodmenų
yra tose miškų urėdijose, kurios šioje srityje tvarkosi neū
kiškai, priima nemotyvuotus sprendimus, sėdami daigynus,
neanalizuoja sodmenų pardavimo ir panaudojimo galimy
bių (ypač spygliuočių) ir dažnai sodmenų neparduoda dėl to,
kad nustato per aukštą jų pardavimo kainą (dėl to skundėsi
ir privačios įmonės, teikiančios miško veisimo paslaugas ir
perkančios sodmenis iš Lenkijos). Todėl dažnai pasirenka
mas pats neūkiškiausias kelias – jie nurašomi. Dėl to kartu
su Generalinės miškų urėdijos specialistais nuspręsta neleis
ti nurašyti peraugusių sodmenų ir taip priversti kai kuriuos
miškų urėdijų vadovus ir atsakingus darbuotojus šiek tiek
pagalvoti, prieš priimant abejotinus sprendimus bei prisiimti
atsakomybę už neūkiškumą.
Taip pat, kaip alternatyva nurašant peraugusius sodme
nis, buvo svarstyta ir komisijų, kuriose dalyvautų kitų atsa
kingų institucijų atstovai, sudarymo galimybė. Bet nei tuo

Modernizuotame Raseinių miškų urėdijos medelyne auga juodalksniukai

Iškasami eglių sodmenys
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LMS Miško auginimo specialistų bendrijos išplėstiniame su
sirinkime, vykusiame LŽŪU kovą, buvo keltas klausimas dėl
peraugusių miško sodmenų, ypač spygliuočių, nurašymo ir
sodmenų savikainos skaičiavimo. Kadangi nuomonių buvo
daug ir įvairių, šiems klausimams spręsti nutarta organizuo
ti dar vieną pasitarimą siauresniame specialistų rate su Ge
neralinės miškų urėdijos finansininkais ir, išsiaiškinus visas
problemas, priimti sprendimus.
,,Mūsų girių“ 4 nr. perskaičiusi Miško auginimo specia
listų bendrijos tarybos pateiktą rezoliuciją, nustebau. Galiu
viešai patvirtinti, kad tai, kas nurodyta rezoliucijos 1.1–1.3
punktuose ,,reikia nedelsiant imtis priemonių ir leisti miškų
urėdijoms be apribojimų jų pačių sprendimu nurašyti visą
perteklingą sėjinukų kiekį, išaugintą pikavimui ir nurašy
ti be apribojimų visus peraugusius miško sodmenis“ ne tik
nebuvo šiame susirinkime galutinai nuspręsta, bet ir prieš
tarauja pačios rezoliucijos tekstui, kuriame rašoma: ,,Ge
neralinės miškų urėdijos lygmenyje siūloma sudaryti spe
cialistų darbo grupę, kuri pateiktų racionalius siūlymus dėl
nestandartinių ir peraugusių miško sodmenų realizavimo
medelynuose“. Šis rezoliucijos sakinys stebina ne mažiau nei
anksčiau paminėtas: siūloma ieškoti landų, kaip realizuoti
nekokybiškus miško sodmenis, kurių dabar be apribojimų
leidžiama nurašyti ir sunaikinti iki 50 proc. Be to, realizuoti
(pasodinti, parduoti) nekokybiškus sodmenis draudžia teisės
aktų reikalavimai ir elementarus pardavėjo padorumas. Miš
ko sodmenų kokybės standarto jau beveik kaip dešimtmetis
nėra, todėl ir rimtuose raštuose rašyti apie standartinius ar
nestandartinius sodmenis yra neetiška.
Apie nekokybiškų miško sodmenų naudojimą privatiems
miškams atkurti žinau ne iš nuogirdų: dar 2006 m. pavasarį,
su Klaipėdos RAAD inspektoriais tikrindama privačių miš
kų atkūrimo kokybę, aptikau nemažai kirtaviečių, apželdin
tų nekokybiškais eglės ir pušies sodmenimis. Privačių miško
medelynų šiuose kraštuose nebuvo ir dabar visoje šalyje yra
tik trys nedideli. Todėl nekilo abejonių, iš kur nekokybiški
sodmenys atsirado.
Minėtame bendrijos susirinkime, kuriame dalyvavo ir
Valstybinės miškų tarnybos Miško sėklų ir sodmenų kokybės
skyriaus, atsakingo už miško dauginamosios medžiagos kilmę
ir kokybę, vedėjas Kęstutis Česnavičius, prašiau pradėti kont
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Ąžuoliukų laukas

Šiaulių miškų urėdijos Vainagių medelyne suvešėjo paprastieji klevai

metinė Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba,
nei Generalinė miškų urėdija nesutiko imtis atsakomybės,
sprendžiant, kokius sodmenis laikyti peraugusiais, to buvo
atsisakyta ir dėl didelių laiko ir finansinių sąnaudų.
Galbūt tie, kas turi nedidelį kiekį tikrai peraugusių ir ne
tinkamų naudoti miško sodmenų, galėtų juos nurašyti ats
kiru aktu, jei bendras nurašomas sodmenų kiekis neviršytų
50 proc. (sodinukams) ir 30 proc. (sėjinukams) dabar lei
džiamo nurašyti kiekio. Yra nuomonių, kad ir 50 proc. – per
mažai, tačiau oponentams galiu priminti matytus atvejus,
kai sėjama per tankiai, pirmaisiais metais apskaitomas dide
lis sodmenų kiekis ir vėliau dėl blogų augimo sąlygų tenka
nurašyti daug nekokybiškų sodmenų. Tai įtakoja ne tik visų
sodmenų kokybę ir savikainą, bet ir grybinių ligų išplitimą,
nekalbant apie neefektyviai naudojamas sėklas. Kai kas siū
lo apskaityti tik galutinį auginimo rezultatą – realizuotus ir
panaudotus kokybiškus sodmenis (panašiai kaip žemės ūkio
produkciją). Šis kelias labai abejotinas, nes auginimo išlaidos
vis tiek persikels į kokybiškų sodmenų savikainą. Be to, vėl
tektų prisiminti sodmenų išeigą iš ploto vieneto, kuria buvo
naudojamasi prieš keliolika metų ir dėl to taip pat kildavo
įvairių nesusipratimų, diskusijų.
Miško auginimo specialistų bendrijos rezoliucijoje siūlo
ma be apribojimų leisti nurašyti visus sodmenis, net ir tuos,
kurie skirti pikuoti, neperaugę ir kokybiški. Iš vienos miškų
urėdijos man skambino miškininkystės specialistas, bendri
jos narys, ir prašė leisti nurašyti apie 0,5 mln. pikuoti skirtų
eglės sėjinukų, o paklaustas, ar šiemet žada sėti eglės daigy
ną, patikino, kad tikrai sės...
Miško augininio specialistų bendrijos susirinkime buvo
kritikuota ir Valstybinių miško medelynų plėtros programa.
Pamiršusiems priminsiu, kad pirmojoje medelynų plėtros
programoje 1996 m. Miškų ūkio ministerija patvirtino 8
medelynus, kuriuose turėjo būti auginami miško sodmenys
visai šaliai. Na, ir prasidėjo.... Vieni miškų urėdai ėjo į Ge
neralinę miškų urėdiją, kiti – į tuometinį Miškų ir saugomų
teritorijų departamentą, pateikdami vienintelį argumentą –
turėti ,,savo“ medelyną... Kadangi jų plėtrai, darbų mechani
zacijai stigo lėšų, vieni prisipirko lankenų, kiti – akėčių... ir
1996 m. programa neatlaikė stiprių urėdų pečių.
Naiviai manėme, kad antrąją medelynų plėtros programą
2003 m. sugalvojome gudresnę: nustatėme tokius kriterijus,
kurie neperspektyviems medelynams turėjo būti per sunkūs
įveikti, patys turėjo likviduotis. Tačiau ir vėl mus pergudravo:
pasipylė raštai, kuriuose medelyno būtinybė buvo grindžia
ma ,,svarbiu“ argumentu – siekti nepriklausomybės ir sava

rankiškumo. Diskusiją šiuo klausimu, manau, pavyktų baigti
tik įgyvendinus paskutinę šios programos nuostatą, kurią kai
kas gal ir pamiršo, o gal ir neperskaitė.
Pabaigai – pasiūlymas mano oponentams ir rebusas mano
šalininkams. Nepatenkintiems Miško bei dekoratyvinių sod
menų apskaitos ir inventorizacijos tvarkos apraše nustatytu
per mažu (jų manymu) leidžiamų nurašyti nekokybiškų sod
menų kiekiu, siūlau nuvykti į UAB ,,Medstata“ medelyną,
esantį netoli Jonavos miškų urėdijos valstybinio medelyno,
pasisemti patirties. Neseniai, tiriant vieną skundą, nustatyta,
kad UAB ,,Medstata“ medelynas 4 aruose 2007 m. išaugino
net 62 tūkst. vnt. kokybiškų dvimečių mažalapės liepos sėjinu
kų, juos tiksliai suskaičiavo ir 2008 m. pavasarį 42 tūkst. vnt.
pardavė privačių žemių savininkams (nustatyta pagal PVM
sąskaitas – faktūras), 20 tūkst. vnt. išpikavo. Įdomu ir tai, kad
iš šio kiekio liepaičių iki trejų metų nekokybiškų nerasta nė
vienos, nė vienas medelis iki tol nežuvo ir neperaugo. Ten taip
pat ,,nepriekaištingai“ auginamos ir kitos medžių rūšys, tik jų
išeiga iš ploto vieneto šiek tiek mažesnė...
Įdomūs tie mūsų medelynų popieriai; kai juos vartau,
prieš save matau pašaipias šių popierių rašytojų akis.
Zita Bitvinskaitė

Aplinkos ministerijos Miškų departamento
Miškininkystės skyriaus vyriausioji specialistė

Miško gaisrų gesinimo pratybos
Šakių miškų urėdijoje
Šakių miškų urėdija kartu su Marijampolės apskrities
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šakių priešgaisrine gel
bėjimo tarnyba balandžio 26 d. organizavo kontrolines –
taktines pratybas „Gaisrų gesinimas miško masyvuose“.
Šakių miškų urėdijos miškų masyve per valandą imituoti
2 miško gaisrai, kuriuos gesino 3 urėdijos miškų gesintojų
komandos, Šakių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos eki
pažas bei 5 Šakių rajono savivaldybės seniūnijų ugniage
sių komandos. Mokymų metu patikrintas miškų urėdijos
priešgaisrinės tarnybos darbas, jos veiksmų operatyvu
mas, darbų koordinavimas su Šakių priešgaisrine gelbė
jimo tarnyba ir rajono savivaldybės seniūnijų ugniagesių
komandomis, turimų ryšio priemonių ir technikos pati
kimumas.
MG inf.

Toliau plėtoti

darnią socialinę partnerystę
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Veikiama miško savininkams
naudinga linkme
Sveikinimo kalboje aplinkos viceminist
ras Ramūnas Kalvaitis įvardijo LMSA
kaip vieną iš svarbiausių Aplinkos mi
nisterijos socialinių partnerių, teikiant
siūlymus privačių miškų teisės aktų kū
rimui, tobulinimui, formuojant miško
savininkų sampratą apie privačią miš
kininkystę, aplinkosaugą, įsisavinant
ES struktūrinių fondų paramą miškų
ūkio plėtrai, gamtosaugai. Viceminis
tras sakė, kad dirbant kryptingai kei
čiasi miško savininkų sąmoningumas,
požiūris į gamtą ir mišką, palaipsniui
liberalizuojamos šiam laikmečiui jau
per griežtos kai kurios privačią veiklą
reglamentuojančios teisinės normos,
ugdomas miško savininkų atsakomybės
jausmas už savo veiklą. Viceministras
taip pat pažymėjo, kad privatūs miškai
visuomet rūpėjo, rūpi ir rūpės Aplinkos
ministerijai, nes tai neatsiejama gam
tosaugos, visuomenės gyvenimo dalis.
Vykdant nuoseklią miškų politiką, šiais
metais numatyta peržiūrėti svarbiausias
miškų kontrolės metodikas, atsisakant
MŪSŲ GIRIOS / 2010 / 05

kai kurių neesminių ūkinės veiklos kon
troliavimo epizodų ir taikant didesnio
pasitikėjimo miško savininkais princi
pą. Parengtas naujas miško savininkų
švietimo, mokymo ir konsultavimo pla
nas 2010–2011 m., kurio įgyvendinimui
bus skiriamos lėšos iš Specialiosios ben
drųjų miškų ūkio reikmių finansavimo
programos. Be to, plėtojant įsteigtos
Valstybinės miškų tarnybos veiklą, dau
giau dėmesio planuojama skirti privačių
miškų klausimams.
Socialiniais partneriais miško sa
vininkus laiko ir kalbėjęs Generalinės
miškų urėdijos vyriausiasis patarėjas
Andrius Vancevičius, pažymėdamas
miškų urėdijų geranorišką bendradar
biavimą, teikiant miško savininkams
įvairias miško darbų paslaugas bei ne
mokamas konsultacijas, mokymus.
Ataskaitiniame pranešime LMSA
valdybos pirmininkas dr. Algis Gaižutis
pažymėjo, kad, be pastovių strateginių
tikslų, per ataskaitinį 2008–2010 m. lai
kotarpį asociacijos vadovybė ir jos su
daryti komitetai siekė daryti įtaką miš
kininkystės, saugomų teritorijų ir kitų
teisės aktų rengimą ir tobulinimą miško
savininkams naudinga linkme; sukurti
palankiomis sąlygomis veikiančią me
dienos pardavimo ir paslaugų teikimo
sistemą; plėsti abipusiai naudingus ūki
nius ryšius su biokuro gamintojais ir
pirkėjais; plėtoti savivaldą, kooperaciją,
ryšius su užsienio visuomeninėmis or
ganizacijomis.
Pranešėjas įvardino nemažai pateik
tų įstatymų pataisų projektų, kitų teisės

aktų tobulinimo pasiūlymų aukštesnėms
institucijoms, atsižvelgus į miško savi
ninkų interesus, jų ūkininkavimo teisių
suvaržymus. Tam megzti ir bendradar
biavimo ryšiai su politinėmis partijo
mis, visuomeninėmis organizacijomis,
organizuoti bendri susitikimai su visuo
mene. Pavyzdžiui, siekiant liberalizuoti
ūkininkavimo suvaržymus saugomose
teritorijose, Aukštadvario regioninia
me parke organizuotas vietos gyventojų
susitikimas su Seimo Lietuvos socialde
mokratų partijos frakcijos nariais.
Nepaisant Konstitucinio teismo iš
aiškinimo dėl Medžioklės įstatymo, pa
sak pranešėjo, medžiotojai ir jų rėmėjai
vis dar nenori girdėti miško savininkų,
ieškoti kompromisinių sprendimų, todėl
Medžioklės įstatymas Seime tebėra neį
veikiama tvirtovė. Per ataskaitinį laiko
tarpį asociacijai nepavyko inicijuoti Sei
mui pateiktų Saugomų teritorijų, Miškų
įstatymo pataisų priėmimo. Neigiamos
įtakos privačiai miškininkystei, rangovų
darbui turėjo judėjimo ,,Už gamtą“ per
nai inicijuotas Miško kirtimo taisyklių
pakeitimas, suvaržęs miško savininkų
veiklos laisvę.
Baigdamas pranešėjas apžvelgė
LMSA veiklos perspektyvas, pažymėda
mas, kad asociacijos veiklos sėkmei už
tikrinti būtina sutelkti ir išlaikyti skyrių
struktūrose kompetentingus specialis
tus, ieškoti finansavimo šaltinių, plėtoti
kooperaciją, bendradarbiavimą, solida
rumą su valdžios institucijomis, sociali
niais partneriais, šalies ir tarptautinėmis
visuomeninėmis organizacijomis.

Vaclovo Trepėnaičio nuotrauka
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Aptarti kasmetines privačių miškų ak
tualijas, artimiausių metų siekius, išsi
rinkti LMSA vadovybę balandžio 30 d.
Vilniuje, LITEXPO parodų centre su
rengta ataskaitinė – rinkiminė LMSA
Generalinė asamblėja, kurioje dalyvavo
per 70 delegatų iš asociacijos skyrių bei
svečių. LMSA vienija apie 6240 narių –
miško savininkų bei 17 miško savininkų
kooperatyvų ir miško įmonių. Pasirašy
tos bendradarbiavimo sutartys su 13
įmonių.
Į Generalinę asamblėją atvyko aplin
kos viceministras Ramūnas Kalvaitis,
Miškų departamento direktorius Valdas
Vaičiūnas, šio departamento Privačių
miškų skyriaus vedėjas Nerijus Kupstaitis, Valstybinės saugomų teritorijų tarny
bos direktorė Rūta Baškytė, Generalinės
miškų urėdijos vyriausiasis patarėjas
Andrius Vancevičius, Valstybinės miš
kų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus
vedėjas Artūras Balčius, akademikas
Leonardas Kairiūkštis, prof. Kazimira
Danutė Prunskienė, kiti svečiai.

Asociacijos aktyvistai – miško kon
sultantais dirbę marijampolietis Vid
mantas Jusas, kretingiškė Palmyra Lips
kienė bei konsultantas Jaunius Ledzins
kas savarankiškai įsisavino teisinius ir
praktinius niuansus dėl ES struktūrinių
fondų paramos gavimo miškininkystei
ir administravimo, teikė šiais klausi
mais konsultacijas LMSA nariams ir
kitiems miško ir žemės savininkams.
Prof. K. Prunskienė, dr. A. Gaižutis at
kreipė asamblėjos dalyvių dėmesį, kad šį
pavasarį Briuselyje ir Vilniuje balandžio
pabaigoje vykusioje ,,Agrobalt – 2010“
parodoje jau kalbėta apie naują ES finan
sinės paramos laikotarpį po 2013 m., ko
kias sritis remti iš ES biudžeto bei svarbą
laiku gauti apie tai informaciją.
Susidūręs su inicijuotų įstatymų pa
taisų vilkinamu Seime, valdybos na
rys trakietis Kazimieras Šiaulys prašėsi
skiriamas į kitą valdybos komitetą, nes
reikia ieškoti naujų būdų, naujų pajėgų,
kaip įtikinti, paveikti oponentus, kad
miško valdoje nešeimininkautų svetimi
medžiotojai, savininkui būtų leista čia
kurtis, užsiimti kaimo turizmu ar tiesiog
atvažiuoti miestiečiui savininkui su šei
ma pailsėti.
Akademikas Leonardas Kairiūkštis
pažymėjo, kad tarpukario Lietuvoje pri
vačių miškų tebuvo apie 16 proc. (1937
m. duomenimis), jie nevaidino dides
nio vaidmens šalies ūkyje, tuometinės
visuomenės gyvenime. Dabar situacija
kita – turime apie 817 tūkst. ha privačių
miškų, juos valdo apie 230 tūkst. savi
ninkų. Akademiko nuomone, negalime
ignoruoti jų interesų, būtina išlaikyti
stabilią pusiausvyrą tarp valstybinio ir
privataus miškų ūkio sektorių, suprasti
ir nežeminti vieni kitų.
Generalinio miškų urėdo vyr. pa
tarėjas Andrius Vancevičius pastebėjo,
kad privačiame miškų ūkyje galimai
būtų mažiau spręstinų problemų, jei kai
kurių politikų valia nekilnojamas turtas
(miškas, žemė) nebūtų tapęs kilnojamu
turtu į pasirinktas vietas, brandžiais
miškais nenorėta savininkams kompen
suoti už negrąžintą miestų žemę.
Valstybinės saugomų teritorijos tar
nybos direktorė Rūta Baškytė pasisa
kyme nepritarė miestiečių miško savi
ninkų naujakurystei miško valdose. Jos
manymu, kurdamiesi miške sunaikinsi
me mažųjų miško gyventojų namus, jų
ekologines buveines.

Pasigesta aktyvesnės veiklos
rajonuose
Valdybos narių Vidmanto Juso, Riman
to Klimo, Stasio Mizaro pastebėjimu,
LMSA vadovybė aktyvai dirba Vilniuje,
su Seimo nariais, Žemės ūkio rūmuose,
formuojant privataus miškų ūkio politi
ką, teisinę bazę, bet pasigendama asocia
cijos skyrių iniciatyvos, per mažai bend
raujama su eiliniais asociacijos nariais,
neasocijuotais miško savininkais, kaimo
bendruomenėmis. Pripažinta, kad būtina
aktyvinti asociacijos skyrių veiklą, bent
kartą per metus regionuose organizuoti
miško savininkų sueigas, aptarti rūpi
mus klausimus, pabendrauti su šeimo
mis. Galbūt betarpiškuose susitikimuose
gimtų naujų idėjų, praktinių siūlymų.
Asocijuojant smulkius miško savi
ninkus, pavyzdį parodė nedidelės miš
ko valdos savininkė prof. K. Prunskie
nė, asamblėjoje pasiprašiusi priimama
į LMSA narius (jos prašymui pritarta).
Ji pasiūlė LMSA vadovybei vasarą savo
sodyboje Labanoro girioje surengti iš
važiuojamąjį asociacijos valdybos posė
dį. Į LMSA taip pat pasiprašė priimamas
UAB ,,Drūtas medis“ direktorius, miški
ninkas Sigitas Žilinskas iš Kauno.
LMSA valdybos narys biržietis Vis
valdas Cemnolonskas piktinosi, kad miš
kininkystės teisės aktų liberalizavimas
Lietuvoje dar nepasiekė Skandinavijos ir
kitų šalių lygio, miško savininkas tebėra
kontroliuojančių įstaigų įkaitas. Antai,
kol nebuvo supaprastintos ES paramos
gavimo ir administravimo taisyklės, Na
cionalinė mokėjimo agentūra kelerius
metus delsė mokėti ES išmoką ukmer
giškiui Antanui Hofmanui, savo žemėje
Deltuvos girininkijos teritorijoje įveisu
siam kelis hektarus miško. Vyko prieka
būs ginčai dėl ploto matavimų tikslumo.
Miško savininkų ūkininkavimą ir toliau
varžo įsteigtos įvairios buveinės, retų
paukščių lizdavietės, kiti gamtosauginiai
reikalavimai. Nemažai problemų kyla
dėl bebrų tvenkiamų miškų.
Kur rajone miško savininkui pasi
skųsti dėl jo pažeistų teisių, išsakyti savo
godas? Anot V. Cemnolonsko, politikai
miško savininkų reikalais domisi tik
prieš rinkimus, spaudą, televiziją ma
sina tik apmokami reklaminiai ar ko
merciniai straipsniai bei pasisakymai.
LMSA rajonų skyriai tam neturi lėšų. Jis
pritarė valdybos nario R. Klimo siekiui
liberalizuoti Saugomų teritorijų įstaty
mą ir kitus gamtosauginius aktus.

Perrinkta LMSA vadovybė
LMSA valdyba kandidatais į pirminin
ko postą pasiūlė tris asociacijos aktyvis
tus – A. Gaižutį, V. Jusą, K. Šiaulį. Pre
tendentas A. Gaižutis pasisakyme pažy
mėjo, jog pastaraisiais metais viešumoje
sklandant įvairioms nuomonėms apie
asociacijos vadovybę, politiškai geriau
būtų, kad asociacijai vadovautų viešai
oponentų nepuolamas veiklus žmogus.
Išklausius kitų delegatų pasisakymus,
LMSA valdybos pirmininku vienbalsiai
perrinktas dr. Algis Gaižutis. LMSA re
vizijos komisijos nariais išrinkti Irmina
Kudarauskienė, Zenonas Prašmantas ir
Vytautas Kėdaitis. Atnaujinta LMSA val
dyba: jos nariai – Algirdas Brukas, Ri
mantas Klimas, Edvardas Makelis, Sta
sys Mizaras, Kęstutis Tubis, Sigitas Pau
lauskas, Kazimieras Šiaulys, Mindaugas
Šilininkas, Andrius Bajorūnas, Justas
Budriūnas, Romas Cicėnas, Visvaldas
Cemnolonskas, Vidmantas Čaikauskas,
Antanas Hofmanas, Vidmantas Jusas,
Palmira Lipskienė, Faustas Matiukas,
Saulius Tirevičius, Vytas Zaleckas.
Aptarta tolimesnė asociacijos vei
kla, pasiskirstyta, kas kuruos įsteigtų
komitetų darbą, konkrečias temas. Pa
vyzdžiui, už privačių miškų politiką
atsakingas dr. Stasys Mizaras, miškinin
kystės, miškotvarkos klausimus kuruos
Justas Budriūnas, aplinkosaugos – Ri
mantas Klimas, medžioklės – Kęstu
tis Tubis, medienos prekybos, biokuro
ruošos – Kazimieras Šiaulys, ES para
mos miškų ūkiui gavimo, konsultavi
mo – Vidmantas Jusas, miško savininkų
švietimo – konsultavimo – Edvardas
Makelis, ryšių su savivaldybėmis, miško
savininkų veiklos regionuose – Romas
Cicėnas.
Už privačių miškų ir jų savininkų
problemų dalykišką gvildenimą, pa
teiktus aktualius siūlymus, pastangas
juos įgyvendinant LMSA pirmininkas
Algis Gaižutis pareiškė padėkas valdy
bos nariams Jonui Rimantui Klimui ir
Vidmantui Jusui.
LMSA delegatai ir svečiai apsilan
kė LITEXPO parodų centre veikusioje
,,Agrobalt – 2010“ parodoje. Miško sa
vininkai pakviesti nuvykti į tarptautinę
miškininkystės ir medienos technolo
gijų parodą ,,INTERFORST“, kuri vyks
liepos 14–18 d. Vokietijoje, Miunchene.
MG. inf.
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Lietuvos medkirčių čempionate

pasiektas pasaulio rekordas

Varžybų atidarymas

Čempionate triumfavo studentai
Rumšiškių buities muziejuje gegužės 15 d. vykusiame 9-ajame
Lietuvos medkirčių čempionate, kuriame dalyvavo svečiai iš La
tvijos, Estijos ir Baltarusijos, visi numatyti tikslai – didinti med
kirčių profesinį meistriškumą, populiarinti medkirčio profesiją,
propaguoti saugius darbo metodus, dalintis darbo patirtimi Lie
tuvos ir tarptautiniu mastu, siekti aukštų rezultatų individualioje
įskaitoje – buvo pasiekti. O čempionate ir vėl puikiai pasirodė
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos studentai.
Absoliučioje įskaitoje I-ą vietą tiek jaunių (iki 24 metų star
tavo 9 dalyviai), tiek bendroje įskaitoje (30 dalyvių) laimėjo II
kurso miškų ūkio specialybės studentas Gediminas Stasiūnas.
Gediminas buvo taip pat pirmas ir kombinuoto pjaustymo run
gyje – čia jis surinko 201 tašką ir 3 taškais pagerino austro Er
hard Hervig 2000 m. pasaulio čempionate Norvegijoje pasiektą
pasaulio rekordą (Lietuvos rekordas buvo užfiksuotas 2007 m.
ir priklausė Nerijui Sakalauskui (195 taškai). Beje, šioje rung

miško technika

Medžio kirtimo rungtyje – Tomas Gelbūda (KMAIK)
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tyje Gediminas nepadarė jokios klaidos, o pasiekti rekordą jam
padėjo tik prieš mėnesį pagrindinio rėmėjo UAB Husqvarna
Lietuva padovanotas grandininis pjūklas Husqvarna 576XP
(4,2 kW galingumo), leidęs sparčiai ir tiksliai nupjauti nuo rąs
tų 2 nuopjovas.
Puikiai startavo trečią vietą tarp Lietuvos pjovėjų laimė
jęs I kurso miškų ūkio specialybės studentas Tomas Gelbūda
(Husqvarna 575XP) – dalyvaudamas pirmą kartą tokio lygio
varžybose sugebėjo aplenkti 2-oje vietoje likusį praėjusio čem
pionato nugalėtoją Romą Balčiūną (Husqvarna 372XP).
Nudžiugino I kurso moksleivio Mindaugo Kazlausko (Husqvarna 576XP) medžio kirtimo rungtyle laimėta III vieta (10 vie
ta tarp Lietuvos medkirčių). Kiti kolegijos atstovai taip pat verti
pagyrų: I kurso miškų ūkio specialybės studentas Dainius Ba
dauskas laimėjo 5-ą, o I kurso moksleivis Justinas Jočeris – 7- ają
vietas (abu varžėsi su Husqvarna markės pjūklais).
Grandinę keičia Valkininkų miškų urėdijos Žilinų girininko
pavaduotojas Domantas Averka. Teisėjauja 2005 m. Lietuvos medkirčių
čempionas Nerijus Sakalauskas
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Lietuvos rinktinė
meistriškumu nenusileidžia
kaimynams
Reikia pastebėti, kad Lietuvos medkirčių
čempionatų lygis, kaip ir rinktinės narių
meistriškumas, nuolat kyla: 2006 m. la
tvis Gvido Kepitis pirmavo, surinkęs 1503
taškus, 2007 m. Romas Balčiūnas turėjo
surinkti 1570 taškų, 2008 m. latvis Ana
tolij Selivanov – 1560, o šiais metais Ge
diminas Stasiūnas – net 1580 taškų tam,
kad taptų pirmas. Kaip visada stipriai
pasiruošę latviai, 2008 m. Vokietijoje pa
saulio čempionate laimėję 9-ą vietą – čia
jie pirmavo tikslaus pjaustymo rungtyje
ir užėmė 3-ią vietą šakų genėjime.
Visada galingai rungtyniavę balta
rusiai susikaupę buvo ir šį kartą, o ypač
jaunasis dalyvis Sergej Škudrov. Baltaru
sijos komandos atstovas, dalyvausiantis
pasaulio čempionate Kroatijoje, Rumšiš
kėse laimėjo 2-ą vietą tarp jaunių ir 3-ią
bendroje įskaitoje. Ypač įspūdinagai pasi
rodė grandinės keitimo rungtyje, sugebė

Varžybas atidžiai stebi žiuri nariai A. Jurkonis ir A. Lebeda

jęs pakeisti grandinę per 11,14 sekundės.
Jis buvo antras tikslaus pjaustymo ir šakų
genėjimo rungtyse.
Kas toliau?
Jau gegužės pabaigoje KMAI kolegijos
rinktinė (Tomas Gelbūda, Dainius Ba
dauskas, Justinas Jočeris ir Mindaugas
Kazlauskas), vadovaujama lektorių Ne
rijaus Marcinkevičiaus ir Arūno Jurko
nio, išvyksta į Europos miškininkystės
studentų profesinio meistriškumo čem
pionatą Liuksemburge.
Toliau Lietuvos rinktinės narių laukia
birželio mėn. UAB Husqvarna Lietuva
organizuojama treniruočių stovykla Esti
joje, jėgų patikrinimas atviruose Latvijos
ir Baltarusijos medkirčių čempionatuose
ir rugsėjį vyksiantis 29-asis pasaulio čem
pionatas.
Pabaigoje noriu padėkoti čempio
nato organizatoriams (KMAIK ir UAB
Husqvarna Lietuva), rėmėjams (VšĮ
„Combo muzikos agentūrai“, Dubravos

Šakų genėjimo rungtis visada pritraukia daug žiūrovų

EMMU, Valkininkų MU, UAB Omni
teksas) ir visiems padėjėjams.
Arūnas Jurkonis
Vyr. teisėjas, KMAI kolegijos lektorius

Varžybų nugalėtojas Gediminas Stasiūnas

Šalia varžybų aikštelės gražiai įsikūrė vienos iš čempionato
organizatorių KMAIK palapinė

Aido lebedos ir rimondo vasiliausko nuotraukos

Šalies vicečempionas Kupiškio miškų urėdijos Alizavos girininko
pavaduotojas Romas Balčiūnas kombinuoto pjaustymo rungtyje

Išbandyta

Lietuvos rinkoje
Viena iš kompanijos Valmet Komatsu Forest miško technikos pristatymo
Europos šalyse (European Road Show
2010) stotelių buvo Lietuva, kur šių
metų balandžio 29 d. Prienų šile vyko
naujų modelių medkirtės Valmet 931
ir medvežės Valmet 840TX demons
travimas. Pagrindinis šio renginio
organizatorius – Valmet Komatsu Forest koncerno atstovas Lietuvoje UAB
Liforė technika (UAB Liforė dukterinė
įmonė).
Vieni pirmųjų
Įmonė Liforė pirmoji tarp šalies įmonių
tapo tuometinio Suomijos koncerno
Valmet technikos pardavėja nepriklau
somoje Lietuvoje. Nors Valmet medve
žės jau buvo žinomos ir sovietiniais
laikais, tačiau po nepriklausomybės at
kūrimo vis sparčiau plintant moderniai
technikai į miškus Liforė ėmėsi atsto
vauti žinomai suomių kompanijai.
„Tuomet, 90-ųjų pradžioje, mūsų
įmonė tik surasdavo pirkėją, supažin
dindavo jį su pagrindinėmis miško
mašinų charakteristikomis, susitardavo
dėl komplektavimo, tačiau pirkimo –
pardavimo sandorių nevykdydavo. Tokį
pasirinkimą lėmė pridėtinės vertės mo
kesčio grąžinimo problematiškumas.
PVM sudarė nemažą pirkinio dalį, šį
mokestį reikėdavo sumokėti tik perkir
tus Lietuvos sieną, o grąžinimo proce
dūros tęsdavosi gana ilgai, kartais net
metus, kitus. Todėl medvežių pirkėjai su

miško technika

Naujoji medkirtė Valmet 931
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Suomijos kompanija atsiskaitydavo tie
siogiai. Techninį aptarnavimą, remon
tą atlikdavo mūsų įmonė“, – sakė UAB
Liforė technika direktorius Gintautas
Kovalčikas. „Pardavimo tvarkos nekei
tėme. Ji pasikeitė, kai Valmet kompaniją
įsigijo žinoma pasaulyje kelių statybos
ir kalnakasybos technikos gaminto
ja – Japonijos korporacija Komatsu.
Nuo 2007 m. tapome tikraisiais Valmet
Komatsu Forest atstovais Lietuvoje.“
Anot G. Kovalčiko, jo vadovauja
mos įmonės mechanikai turi patirties
aptarnauti ir remontuoti Valmet miško
techniką. Aišku, mašinos kasmet to
bulėja, tačiau ir UAB Liforės technika
aptarnaujantis personalas nuolat tobu
linasi mokymuose Suomijoje, Švedijo
je. Gerai serviso darbą vertino Trakų
miškų urėdas Vygantas Mierkis – jo va
dovaujamoje miškų urėdijoje jau keletą
metų sėkmingai dirba šios kompanijos
kombinuota miško mašina medkirtė –
medvežė.
Apie dalykišką ir konstruktyvų dar
bą su Lietuvos atstovais kalbėjo Valmet
Komatsu Forest vadybininkas Baltijos
šalims Heikki Vilppo, kuris su šio regi
ono miško technikos pardavėjais ben
dradarbiauja nuo pat nepriklausomybės
atgavimo.
Naujos kartos mašinos
Pristatymo metu didžiausio susidomė
jimo susilaukė medkirtės Valmet 931
demonstravimas. Bazinis šios mašinos

modelis pagamintas praėjusių metų
rudenį. Estijos operatoriai, kurie ir de
monstravo Valmet 931 galimybes, gerai
įvertino mašinos patikimumą, ergono
miką, valdymą.
„Naujoji medkirtė Valmet 931 – op
timalus galios ir patogumo derinys“, –
teigė Heikki Vilppo. Jis sakė, kad Valmet
Komatsu Forest konstruktoriai pasta
raisiais metais įdiegė nemažai naujovių,
palengvinančių operatorių darbą, su
mažinančių neigiamą poveikį aplinkai.
Modernizuotoje erdvioje, 3600 apie savo
ašį apsisukančioje operatoriaus kabinoje
sumontuotas naujos konstrukcijos trans
misijos pasukimo mechanizmas, kabi
ną palaikantis horizontalioje padėtyje;
tai aktualu dirbant šlaituotoje vietovėje
(Autolevel sistema). Kondicionieriumi,
radijo, navigacine sistema, patogiu prie
taisų išdėstymu patyrusių operatorių jau
nenustebinsi.
Valmet medkirčių manipuliatoriai su
kabina sumontuoti ant tos pačios plat
formos – tai leidžia operatoriui geriau
stebėti kirtimo eigą. Toks konstrukcinis
sprendimas išskiria Valmet iš kitų ga
mintojų mašinų. Be to, tai ypač patogu
vykdant atrankinius kirtimus.
Valmet 931 turi naują didelės kelia
mosios galios manipuliatorių CRH22. Jo
dėka net maksimaliai ištiesus strėlę ga
lima labai tiksliai kilnoti kirtimo galvu
tes. Su šio modelio medkirte dažniausiai
komplektuojama kirtimo galvutė Valmet
360.2, turinti keturis šakų genėjimo pei
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Apie naujos technikos privalumus pasakojo (iš dešinės) Gintautas
Kovalčikas, Heikki Vilppo, Jürgen Munz

Autoriaus nuotraukos

lius, plieninius arba gumuotus ritinėlius,
padengtus nuo praslydimo apsaugančia
medžiaga bei ypač efektyvią, tikslaus il
gio stiebo pjovimą užtikrinančią hidrau
linę sistemą.
Medkirtėje naudojamas naujas šešių
cilindrų Sisu Diesel 74-4V Tier3 turbo
dyzelinis variklis su Commonrail sis
tema. Keturių vožtuvų sistema padeda
išvystyti ne tik maksimalų galingumą,
bet ir taupyti kurą.
Dar viena naujovė – tai galinis tiltas
su integruotomis stabdžių žarnelėmis,
užtikrinančiomis aukštą eksploatacijos
patikimumą sudėtingomis miško sąly
gomis. Taip pat įdiegta nauja medkirtės
kontrolės ir valdymo sistemos programa
MaxiXplorer 1.4.
Demonstravimo metu pristatyta me
dvežė Valmet 840TX išsiskiria ypač gera
manipuliatoriaus CRF 8.1 geometrija
(darbinis strėlės siekis – 9,6–10 m, rėmo
pasukimo kampas – apie 420 į abi puses).
Tokio tipo medvežės gaminamos 6WD
ir 8WD modifikacijų. Jose montuojami
6 cilindrų Sisu Diesel 66CTA Tier3 taip
pat su Commonrail sistema. Padidinus
konstrukcijos gabaritus, medvežė gali

Medvežę Valmet 840 TX galima buvo iš arti apžiūrėti

pervežti iki 12 t medienos. Mašinos dar
bui kontroliuoti naudojama valdymo
informacinė sistema MaxiForwarder.
Populiarios pasaulyje
Miško mašinos Valmet išleidžiamos
dviejose gamyklose. Švedijos mieste
Umea dar 1961 m. įsikūrusi įmonė ga
mina ratuotas medkirtes, medvežes bei
kirtimo galvutes. Čia bazuojasi pagrin
diniai Valmet Komatsu Forest konstruk
torių biurai, bandymų poligonai. JAV
Wisconsin‘o valstijos Shawano mieste
gaminamos vikšrinės mašinos bei kirti
mo galvutės.
Kaip sakė prekybos vadovas Euro
pos šalims dr. Jürgen Munz iš Vokieti
jos, krizės padarinius Valmet gamintojai
ypač pajuto pernai. Šiemet rinka iš lėto
atsigauna, todėl ir pardavimai didė
ja. Umea gamyklos produkcija skirta
daugiausia Europos ir Rusijos rinkai, o
amerikietiška produkcija aprūpinami
JAV, Kanados, Brazilijos medkirčiai.
Įsibėgėja prekyba Čilėje, Kinijoje, Indo
nezijoje, Australijoje, Naujojoje Zelan
dijoje. „Pagal pardavimų apimtis esame
antroje vietoje pasaulyje, – sakė J. Munz.

„Pastaraisiais metais daugiausia parduo
dama Brazilijoje. Ten naudojamos maši
nos, turinčios ekskavatoriaus važiuoklę.
Būtent jos geriausiai tinka kirsti ilgomis
juostomis eukaliptų plantacijose“.
Gera mokymo bazė
Pastaruoju metu Lietuvos miškuose dir
ba apie 60 įvairių modifikacijų Valmet
miško mašinų. UAB Liforė technika at
lieka garantinę ir pogarantinę priežiūrą
bei remontą. „Per visą veiklos laikotarpį
labai rimtų gedimų neturėjome“, – sakė
direktorius. „Dabar turime dvi mobi
lias brigadas, kurios nedidelius gedi
mus šalina miške, o esant rimtesniam
remontui, nuomojame dirbtuves miškų
urėdijose ar kitose įmonėse ten, kur ar
čiausiai transportuoti sugedusią mašiną.
Įsteigus atsarginių dalių sandėlį netoli
Stokholmo, prie oro uosto Arlanda, de
talės gaunamos per parą“.
Kadangi Valmet ir kitų gamintojų
miško mašinos šalies miškuose naudo
jamos jau gerus du dešimtmečius, todėl
didelio operatorių trūkumo bent kol kas
nesijaučia. Be to, medvežių ir medkir
čių operatorius ruošia Kauno miškų ir
aplinkos inžinerijos kolegija, kurioje iš
struktūrinių fondų įrengta kompiuterinė
mokymo klasė būtent su Valmet medkir
tės ir medvežės simuliatoriais. Čia taip
pat organizuojami operatorių ruošimo
ir kvalifikacijos kėlimo kursai. Tad dabar
nebūtina brangiai mokėti už operatorių
ruošimo pamokas Suomijos mokymo
centruose. Tiesa, iš ES struktūrinių fon
dų įmanoma gauti vieno operatoriaus
metų trukmės apmokymo finansavimą
Suomijos ar Švedijos miško mašinų ope
ratorių ruošimo mokyklose.
RIMONDAS VASILIAUSKAS

Žodis
skaitytojui
Vytauto knyvos nuotrauka

Aplinkos ministerija jau paskelbė 2009 – 2010 m. medžiok
lės laimikių statistiką. Siūlome ją skaitytojams, o aš tesiu
pažadą ją pakomentuoti. Greičiau gal net ne komentuoti, o
pasidalinti pirmaisiais įspūdžiais, sukeltais lentelėje pateiktų skaičių. Tiesą pasakius, toje lentelėje – nieko netikėto. Ko
gero net tiktų ir pernykštis komentaras.
Jaučiu, kad artėja metas ,,pribręsti“ rimtesnei dviejų nepriklausomybės dešimtmečių medžioklės laimikių pokyčių
analizei. Todėl ir vėl duodu pažadą – toks straipsnis anksčiau
ar vėliau tikrai gims. O šį kartą apie mūsų laimikius be rimtumo kaukės, bet vis tiek rimtai, nors ir per kulinarinę prizmę.
Aksioma. Lietuvos medžiotojai vertina žvėrieną, bet skersai
žiūri į laukinių paukščių kepsnius ant savo vaišių stalo.
Per praėjusį medžioklės sezoną ant medžiotojų, jų šeimų,
giminių, kaimynų, draugų stalo nukeliavo per aštuoniasdešimt tūkstančių briedžių, elnių, danielių, stirnų, šernų, beb
rų, kiškių ir tik nepilni šešiolika tūkstančių laukinių ančių,
laukių, žąsų, fazanų, slankų, kurapkų.
Pastaraisiais metais nuolat augantis pirmasis skaičius džiugina medžiotojus, objektyvius gamtosaugininkus bei visus
dabartinės teisinės medžioklės reguliavimo sistemos šalininkus ir, matyt, tampa rakštimi medžioklės aplamai ir dabar
veikiančio medžioklės įstatymo oponentams.
Na, o antrasis skaičius? Negi Lietuvos medžiotojai dar tebėra
apimti paukščių gripo baimės panikos, kad kai kurių į medžioklės taisykles įrašytų paukščių aplamai nemedžioja. Pavyzdžiui, laukinių karvelių. Mūsų kolegos Vokietijoje kasmet
jų išsikepa beveik milijoną. Kalta, ko gero ne paukščių gripo
baimė, o susiklosčiusios tradicijos. Bet tradicijos juk gali būti
ir keičiamos!
Beje, keletas žodžių tiems, kurie paskaitę mano padrikas
mintis, jau pradėjo trinti iš džiaugsmo rankas: na va – galų
gale prisipažino, kad į mišką mėsos eina. Anokia čia paslaptis, kad valgomi medžioklės laimikiai ir būna suvalgomi.
Švedai net didžiuojasi, kad jų valstybėje net keturis procentus suvartojamos mėsos sudaro briediena. Bet pabandykite,
žmonai negirdint, iškvosti medžiotoją, kiek jam ta delikatesinė mėsytė, parnešta iš miško, kainuoja...
Šio numerio straipsnyje aptariami medžiotojų rūpesčiai irgi
patenka į tą kainą.

medžioklė

Eugenijus Tijušas
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ŽVĖRIŲ IR PAUKŠČIŲ,
SUMEDŽIOTŲ IKI 2010 M. BALANDŽIO 1 D.,
(2009-2010 m. medžioklės sezonas)
APSKAITA
Eil.
Nr.

Rūšies
pavadinimas

Sumedžiota
iki 2010 m.
balandžio 1 d.
(vnt.)

Palyginti su 2008 – 2009 m.
medžioklės sezonu (vnt.)
(+)-padidėjo
(-)-sumažėjo

1

Briedis

147

35

2

Taurusis elnias

1380

222

3

Stirna

20688

1922

4

Danielius

5

Šernas

6

Barsukas

71

42

7

Bebras

16231

2638

8

Vilkas

41

10

9

49

18

41441

5627

Lapė

20776

-1224

10

Mangutas

10290

3229

11

Pilkasis kiškis

4273

-732

12

Kiaunė

853

-14

13

Kanadinė audinė

107

12

14

Ondatra

30

-42

15

Kurapka

214

-40

16

Slanka

17

Didžioji antis

18

313

-6

11514

-2654

Kuoduotoji antis

61

-31

19

Rudgalvė antis

227

-74

20

Dryžgalvė kryklė

210

13

21

Rudgalvė kryklė

193

-183

22

Klykuolė

12

-23

23

Laukys

311

-473

24

Želmeninė žąsis

198

-224

25

Baltakaktė žąsis

73

-13

26

Fazanas

1547

-35

Užregistruota nuo sezono pradžios:
žuvusių automobilių keliuose gyvūnų – 705 (+113);
atvejų, kai vilkai sudraskė naminius gyvulius – 139 (-58).
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Higiena

būtina ir medžioklėje
Prasidėjo naujas medžioklės sezonas. Mano kolega, Lietu
vos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininko pavaduoto
jas Eugenijus Tijušas kaimyninėje Latvijoje vedė seminarus
apie atrankines medžioklės, ten buvo pakviestas į šernų
medžioklę. Jo pasakojimas grįžus apie tą medžioklę mane
ir paskatino dar kartą priminti, koks neatsakingas gali būti
mūsų požiūris į žvėrių šėrimą žiemą. Tokie šėryklų ir žvėrių
viliojimo vietų vaizdai, apie kuriuos pasakojo mano kolega,
deja, dažnai matomi ir pas mus. Rūgstančių grūdų, pūvan
čių cukrinių runkelių likučių dvokas, išklampota purvynė,
susimaišiusi su žvėrių išmatomis, tolėliau nuo miško pakraš
čio besimėtantys apgraužti, matyt, sužeistų ir nerastų žvėrių
kaulai, pribloškiantis medžiotojų neatsakingumas. Tokiuose
plotuose medžioklė nebeteikia jokio malonumo, verčia gerai
pagalvoti, ar tokia medžioklė gali vadintis kultūringa.
Pasibaigus medžioklės sezonui iki pat gegužės medžioto
jai savo medžioklės plotuose lankosi nebent tykodami beb
rų. Na, dar smalsumo genami kartais apeina šėrimo vietas,
tikėdamiesi čia rasti numestų elnių ragų. Vykdydamas elni
nių žvėrių apskaitas skirtinguose šalies regionuose dažnai
praeinu pro šėrimo ar viliojimo vietas, kartais – ir pro žvėrių
dorojimo aikšteles. Koks susidaro vaizdas? Galima drąsiai
pasakyti – apverktinas. Net po pakankamai sunkios pasku
tiniosios žiemos šėrimo vietose likę gana daug įvairiausių
pašarų. Kaip žurnale „Medžiotojas ir medžioklė“ prieš trejus
metus rašė doc. dr. K. Pėtelis (2007/2), tokias vietas nesun
kiai galima rasti pagal pūvančių pašarų kvapą. Kartais gali
pagalvoti, kad netoliese užraugta žaliava „naminukės“ gamy
bai... Iš šėryklų sklindanti smarvė dar nėra didžiausia blogy
bė, nors tokioje tykojimo vietoje estetinis vaizdas negali kelti
pasigėrėjimo. Tačiau tokiose aikštelėse ir aplink jas matyti
gausybė per žiemą žvėrių paliktų ekskrementų. Dažnai čia po
žiemos žemesnėse vietose slūgso balos, o jose galima aptikti
nedidelių moliuskų, vadinamų mažosiomis kūdrinukėmis.
Esmė ta, kad šie moliuskai yra plačiai paplitusių plokščiųjų
kirmėlių – kepeninių siurbikių – tarpiniai šeimininkai. Va
dinasi, tokios vietos tampa šių parazitų gamtiniu rezervuaru,
o mūsų kanopiniai žvėrys, ėsdami žolę, jais nuolatos užsi
Žvėrių šėryklas ir žemę aplink jas būtina sutvarkyti, geriausia
kalkinti ir sukasti

krečia pakartotinai. Tikėtina, kad parazitų nualinti silpnes
ni žvėrys sunkesnėmis žiemomis neišgyvena. Prisimename,
kad taip krito vienas pirmųjų į Lietuvą atvežtų ir Pašilių ap
tvare augintų stumbrų. Turėtume suprasti, kad šėrimo vietos
– ne tik žvėrių išgyvenimo žiemomis garantas, bet ir vietos,
kurios yra pavojingos aplinkai kaip parazitinių ligų židiniai.
Kyla klausimas – ką gi reikia daryti, kad neplistų ligos, kad
mūsų medžioklėje vienas svarbiausių etapų – žvėrių šėrimas
ir viliojimas – būtų tinkamas tiek sanitarine, tiek estetine
prasme? Ta proga noriu priminti, kad kai kuriose Vokieti
jos žemėse žvėrių šėrimas yra griežtai reglamentuotas. Pvz.,
medžioklės taisyklėse nurodoma, kad negalima grūdų pilti
ant žemės. Kitas klausimas, ar to visada laikomasi. Tačiau
sutikime su tuo, kad įvairiausios konstrukcijos pakabinamos
šėryklos daug geriau, nei žvėrių viliojimui išpilta krūva pa
šarų pamiškėje. Kaip įrengti ir naudoti automatines šėryklas,
ne kartą rašyta ir mūsų spaudoje (pvz., žurnale „Medžiotojas
ir medžioklė“, 2007/4). Tokios šėryklos pasiteisina ne tik tau
pumo požiūriu. Ligų prevencijos – taip pat.
Labai aktualus klausimas – šėrimo vietų sutvarkymas
po žiemos. Jas geriausia būtų aparti, apverčiant velėną iki
20-30 cm gylio. Taip reikia daryti dėl to, kad iš žvėrių eks
krementų pavasarį į aplinką pasklinda daugybė parazitų
lervų. Apariant šėryklas kirmėlių lervos būtų palaidotos ir
jokio pavojaus žvėrims nebekeltų. Dar geriau būtų, jeigu
prieš ariant šėryklų vietos būtų kalkinamos. Dažname me
džioklės ūkyje kitose Europos šalyse šėrimo vietos pavasarį
apsėjamos, aptveriamos, o vėliau, nupjovus žolę, ji silosuo
jama ar ruošiamas šienainis. Norint išlaikyti sveiką žvėrių
kaimenę, šalia šėryklų įrengtas druskų laižyklas galima
panaudoti ir kaip antihelmintinių preparatų „pateikimo“
būdą. Bet apie tai verta pasitarti su veterinarijos specialis
tais, patiems to daryti nevalia.
Tik retas klubas prieš medžioklės sezoną daro talkas ir su
sitvarko pirminio žvėrių dorojimo aikšteles. Apie tai neseniai
buvo rašyta ir žurnale „Medžiotojas ir medžioklė“(2010/1).
O juk pirminio žvėrių dorojimo aikštelės nėra amžinos, jas
būtina atnaujinti ir sutvarkyti taip, kad ne tik gautume reika
Pirminio žvėrių dorojimo aikšteles reikia kasmet tvarkyti
ir prižiūrėti
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Po medžioklės

Šiuolaikiškai įrengta pirminio žvėrių dorojimo patalpa

gindamas juos išmesta į šiukšlių konteinerius. Taip neatsa
kingai elgdamiesi, platiname spiralines trichinas, nes apie
pusė visų šių žvėrelių yra jomis užsikrėtę. O kur dar kitos
parazitinės kirmėlės, kurios gyvena šiuose plėšrūnuose?
Žvėrių dorojimas – ne mažiau atsakingas procesas me
džioklėje nei pats šūvis. Tik ne visada apie tai susimąstome.
Žvėris lupame skubėdami, prieblandoje. O juk būtina apžiū
rėti vidaus organus, ar nepakitę plaučiai, kepenys, inkstai.
Radus bet kokias pūsles, kitokius netipiškus pakitimus skro
džiamų medžiojamųjų žvėrių vidaus organuose, apie galimas
ligas turime pranešti Valstybinei maisto ir veterinarijos tar
nybai nemokamu visa parą veikiančiu telefonu 8-800-40403
arba teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų
Skubios veiklos ir užkrečiamųjų ligų kontrolės centrų speci
alistus. Jokiu būdu negalima tokių organų išmesti, negalima
sušerti šunims. Juk tai pats tiesiausias kelias įvairių ligų pliti
mui, parazitinėmis kirmėlėmis galime užsikrėsti ir mes patys
bei mūsų šeimų nariai.
Medžiotojai yra atsakingi ne tik už laukinių gyvūnų svei
katingumą ir ligų prevenciją, bet ir už šunų veterinarinę prie
žiūrą. Nepamirškime, kad per metus bent du kartus turime
dehelmintizuoti savo šunis (geriausia – net 4 kartus!). Šunį
būtina vakcinuoti prieš pasiutligę, o vakcinacija gali būti ne
efektyvi, jeigu šuo bus užsikrėtęs parazitinėmis kirmėlėmis.
Nenumaldomai plinta iki šiol mums mažai žinoma liga –
echinokokozė. Anksčiau galvojome, kad ši liga paplitusi tik
Vidurinėje Azijoje ar Australijoje, bet pastaraisiais metais vis
dažniau apie ją girdime ir mūsų šalyje. Ne paskutinę vietą
jos plitimui turi ir medžioklė: medžiokliniai šunys, lapės,
mangutai platina šiuos pavojingus helmintus. Nesisaugo
dami, šerdami šunis termiškai neapdorota žvėriena, vidaus
organais, vėliau nuo šuns apsikrėsti galime ir mes. Bet dar
retas medžiotojas, sumedžiojęs lapę ar kitą plėšrūną, neša jį,
mūvėdamas gumines pirštines. O juk kirmėlių kiaušinėliai,
prilipę prie kailio – tiesiausias kelias į mūsų organizmą. Sau
gokime save, prižiūrėdami šunis, laikydamiesi veterinarijos
reikalavimų, išvengsime pavojingų sveikatai ligų, o pati me
džioklė džiugins mus ir nekels pavojaus aplinkai.
Dr. Egidijus Bukelskis

medžioklė

Plonakaklės cisticerkozės parazitų pilna pūslė, rasta šerno kepenyse.
Ligą sukelia kaspinuočio (Taenia hydatigena), gyvenančio šuninių
gyvūnų plonosiose žarnose, lervos (Cysticercus tenuicollis)
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lingą pažymą, bet kad jos atliktų savo funkcijas ir nekeltų pa
vojaus aplinkai – į atliekų duobes dažnai prasikasa mangutai
ir lapės, atliekų duobių dangčius nustumia apsilankę pašali
niai žmonės, kurie dažnai nė nežino, koks tai įrenginys. Tad
prie aptvertos aikštelės būtų gerai pritvirtinti atitinkamus už
rašus, kur būtų galima nurodyti, kokia tai vieta, kam ji skir
ta, kas jos savininkas. Taip išvengtume nežinančių asmenų
smalsumo, kuris kartais baigiasi aikštelės suniokojimu. Žvė
rių dorojimo aikštelių atliekų duobės per sezoną dažniausiai
būna sklidinos, iš jų sklinda smarvė – visa tai nekultūringos
medžioklės pavyzdys. Deja, niekas medžiotojams nepadės,
patys turime išspręsti klausimą, kur padėsime visų nuluptų
žvėrių kailius, kai užsipildys duobė, ypač, jei dažname klube
medžiojama po 100 ar daugiau šernų. Prisiminkime, kad į
šias duobes turime sumesti ir visus nuluptų lapių, mangutų
bei kiaunių kūnelius. Dabar gi dažnas medžiotojas nesivar
MŪSŲ GIRIOS / 2010 / 05
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miškas ir visuomenė

Kam šiukšlyne

gyventi malonu..?

Po akcijos ,,Darom 2010“
Švarinimo talka Vilnijos miškuose

Klausimas retorinis, atsakymas vie
nareikšmis – niekam. Net pačiam
šiukšlintojui ir aplinkos teršėjui
šiukšlės, buitinės ir statybinės atlie
kos savame kieme bado akis. Visai
kas kita – už kiemo vartų. Nuo čia
prasideda žmonių padorumo ir są
žinės testas: vieni šiukšlėms, buities
atliekoms išvežti į sąvartynus samdo
transporto priemones, įsigyja stacio
narius konteinerius, moka už paslau
gą pinigus, o kiti ieško pigesnių būdų
jomis atsikratyti. Patys ar pasamdyti
vairuotojai jų šiukšles išveža į miš
kus, dažnai tiesiog išverčia pakelėse,
pamiškėse, net saugomose teritorijo
se. Tebeklesti įprotis svaidyti šiukšles
pro važiuojančių mašinų langus.
Tokios liūdnos mintys užplūsta
kiekvieną pavasarį nutirpus sniegui,
po pavasarinės švarinimosi akcijos
„Darom“, kai tie, kurie nešiukšlino,
surenka tonas svetimų šiukšlių, siekia,
kad miškai ir kraštovaizdis pagražėtų,
būtų patrauklesnis sau patiems ir ke
liaujantiems per mūsų kraštą.
Masines švarinimosi talkas gal
būt galima būtų rengti ir dažniau, bet
kiekvienas turime savų pareigybinių
darbų, savo namus, daržus, sodus, kur
brangi kiekviena pavasario laisvalai
kio diena, valanda. Turime teisę ir į
poilsį po savaitės darbų, aibę įdomes

Šiukšlės pilamos į karjerus

nių užsiėmimų, nei kuopti kažkieno
prišnerkštus, prišiukšlintus miškus,
pakeles ar paežeres. Tai kokia išeitis?
Matau vieną – nešiukšlinti patiems
ir būti nepakantiems šiukšlintojams.
Kviesčiau ir visuomenę nepatingėti
užsirašyti teršiančių aplinką automo
bilių markes, valstybinius numerius
ir pranešti apie pažeidėjus rajono
aplinkos apsaugos agentūros ar miš
kų urėdijos pareigūnams. Mes tikrai
reaguosime į žmonių skambučius, net
ir anoniminius. Reikia imtis ryžtingų
veiksmų, nes nejučia savo kraštą gali
me paversti dideliu sąvartynu.
Šias eilutes rašau, apimtas apmau
do dėl darkomo gamtos grožio, nesi
baigiančio miškininkų puolimo kur
tik įmanoma. Dideliais tempais kerta
mi miškai – kalti miškų urėdijos miš
kininkai, nors mūsų rajono teritorijoje
gerokai daugiau miškų iškerta miško
savininkai ir privačios bendrovės. Kal
tintojai nesigilina – miškas privatus ar
valstybinis, bet kaltinami mes, vals
tybiniai miškininkai, kad nevalomi
miškai. Žinoma, urėdijų miškininkų
pareiga gaudyti, drausminti gamtos ir
miškų teršėjus, bet tai padaryti ne taip
lengva. Piktadariai stengiasi išvengti
susitikimų su miškininkais, miškuose
išverstose šiukšlėse internetinio ryšio
laikais retai paliekama vokų su adre
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sais, prirašytų sąskaitų, sąsiuvinių,
kitų pažaidėją demaskuoti galinčių
įkalčių. Mums reikalinga visuomenės
parama bei geranoriškumas, nepakan
tumas šiukšlintojams.
Urėdijos miškininkams užtenka
papildomo darbo, tvarkant atokvėpio
ir poilsio vietas, kitus rekreacinius
objektus miškuose. Kiekvienais metais
iškabiname stendus, raginančius lan
kytojus atsargiai elgtis su ugnimi, ne
teršti aplinkos. Įvairiems rekonstruk
ciniams ir prevenciniams darbams
miške naudojamos urėdijos lėšos.
Džiugina, kad Seime ruošiamasi
tobulinti teisės aktus, reglamentuo
jančius lankytojų elgesio ir veiklos
normas miškuose. Griežtinama atsa
komybė už aplinkos teršimą, prieš
gaisrinių ir gamtosauginių reikalavi
mų nesilaikymą. Už šiukšlinimą, jų
gabenimą ir išvertimą miške pažeidė
jams taip pat turėtų būti skiriamos di
delės baudos, o bandančio sugraudinti
nubausto gamtos teršėjo niekas netu
rėtų užjausti.
Už gamtosauginių reikalavimų ne
silaikymą ir gamtai daromą žalą su
rinktomis baudomis stengsimės papil
dyti šalies biudžetą.
Gintautas Tumėnas

Zarasų miškų urėdijos miško želdinimo ir
apsaugos inžinierius

Laikė trijų pakopų normatyvus

iš miško gyvenimo

Prienų rajono JMB būrelių moksleiviai laiko trijų pakopų normatyvus iš miško gyvenimo

Jaunieji miško bičiuliai, kuriuos šefuo
ja Prienų miškų urėdijos miškininkai,
kasmet pavasarį laiko JMB normatyvus.
Šiemet Nemuno kilpų regioninio par
ko Prienų lankytojų centre balandžio
22 d. laikyti visų 3-jų pakopų normaty
vus buvo susirinkę net 67 moksleiviai iš
Veiverių T. Žilinsko gimnazijos, Stakliš
kių vidurinės, Prienų Nemuno pradinės,
Šilavoto, Prienų „Revuonos“, Balbieriš
kio ir Kunigiškių pagrindinių mokyklų.
Pirmosios pakopos normatyvus laikė 33
mokiniai, antrosios – 27, trečiosios – 7.
Laikiusiems 1-mos pakopos normaty
vus reikėjo atpažinti gyvūnus, paukš
čius, augalus, medžius, grybus, teisingai
pasodinti medelį, žinoti JMB sambūrio
istoriją, jo tikslus ir uždavinius, mokėti
JMB himną, žinoti miško funkcijas, elge
sio miške reikalavimus bei atsakyti į 20
testo klausimų. Antrosios pakopos nor
matyvams užduoti 34 testo klausimai

apie grybus, miško vaistinguosius auga
lus, miškų gaisrus, taip pat reikėjo žinoti,
kur ir kaip galima susikurti laužą, apie
vyraujančius medynus, saugomas teri
torijas, įvairius miško ekosistemos ele
mentus. Laikantiems trečiosios pakopos
normatyvus reikėjo atsakyti į 21 klausi
mą, žinoti: kaip formuojama jaunuolynų
rūšinė sudėtis, kokie pagrindiniai kom
ponentai sudaro mišką, kokiomis spal
vomis spalvinama atskiros rūšys medynų
plane, kaip vykdomi ugdymo kirtimai.
Komisija, kurios sudėtyje buvo Prienų
rajono Švietimo centro metodininkė
Oksana Radzvilavičienė, Prienų miškų
urėdijos ryšių su visuomene specialis
tas, JMB koordinatorius Kastytis Tara
sevičius, Šilavoto pagrindinės mokyklos
mokytoja Rita Kišonienė, Kunigiškių pa
grindinės mokyklos mokytoja Laimutė
Andriukevičienė, Prienų Nemuno pradi
nės mokyklos mokytoja Jūratė Skindze

rienė, Prienų „Revuonos“ pagrindinės
mokyklos mokytoja Danutė Morkūnienė,
Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos mo
kytoja Vilija Janulevičienė ir Balbieriškio
pagrindinės mokyklos mokytoja Irena
Petraškienė, vadovaujančios JMB būre
liams mokyklose, gerai įvertino jaunųjų
miško bičiulių žinias. Išlaikiusiems visų
trijų pakopų normatyvus JMB būrelių
nariams įteikti pažymėjimai ir ženkleliai.
Nemuno kilpų RP ornitologas Žydrū
nas Preikša mokiniams skaitė paskaitą,
parodė video medžiagą apie mišką, jo su
dėtį bei funkcijas ir pasakojo kitų įdomių
dalykų iš gamtos namų.
Naudodamasis proga noriu nuošir
džiai padėkoti JMB būrelių vadovėms
mokytojoms už nuoširdų ir ilgametį dar
bą, didelį rūpestį ugdant miško bičiulius.
Kastytis Tarasevičius

Prienų miškų urėdijos inžinierius,
JMBS koordinatorius

miškas ir visuomenė

Būrelių šventė – konkursas Kupiškyje
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Artėjant prof. Povilo Matulionio 150-osioms
gimimo metinėms, Kupiškio rajono jau
niesiems miško bičiuliams iš 19 būrelių
P. Matulionio pagrindinėje mokykloje su
rengta šventė – konkursas, skirtas profeso
riui atminti. Būreliai parengė prisistatymo
programėles, susijusias su profesoriaus vei
kla ir gyvenimu; atsivežė namų darbus – po
du inkilus (varnėnui ir smulkiesiems vabz
džialesiams) ir lankstinuką apie juos še
fuojančią girininkiją. Paskutinė vertinama
užduotis buvo praktinė – atpažinti miškų
ūkyje naudojamus (ar naudotus) įrankius,
instrumentus. Vertinimo komisija (iš miš
kininkų, aplinkosaugininkų ir pedagogų),
susumavusi visų užduočių rezultatus, pa
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skelbė prizininkus: pirmąją vietą iškovojo
šeimininkai – P. Matulionio pagrindinės
mokyklos JMB būrelio ,,Atžalynas“ ko
manda. Jai skirtas Kupiškio miškų urėdijos
prizas – ekskursija į Kurtuvėnų regioni
nį parką. Antrieji – Alizavos pagrindinės
mokyklos JMB būrelio ,,Ramalina“ ko
manda, paskatinta palapine nuo Kupiškio
savivaldybės Kultūros ir švietimo skyriaus.
Trečioji vieta skirta Šimonių pagrindinės
mokyklos JMB būrelio ,,Miškinukai“ ko
mandai ir prizas – palapinė nuo Lietuvai
pagražinti draugijos Kupiškio skyriaus.
Virginijus Stapulionis

Kupiškio miškų urėdijos inžinierius,
JMBS koordinatorius

Projektas

,,Lopšinė miegapelei“
Tauragės ,,Šaltinio“ pagrindinė mokykla dalyvauja
rajoniniame projekte ,,Lopšinė miegapelei‘‘, skirtame
tarptautiniams biologinės įvairovės metams. Projekto
organizatoriai – Tauragės Europos informacijos cent
ras ir Pagramančio regioninis parkas, koordinatorė –
Tauragės EIC vadovė Isvalda Aleknienė.
Projektas buvo vykdomas keliais etapais: inkilė
lių miegapelėms gaminimas, jų kėlimas Pagramančio
regioniniame parke, paukščių Vizbarų tvenkiniuose
stebėjimas ir pažintinė ekskursija į Pagramančio RP
Lakštingalų slėnį. Tauragės miškų urėdijos Ringių giri
ninkijos miškininkai padovanojo lentų inkilams, juos
pagamino mokyklos technologijų mokytojas Albinas
Šlimas su mokiniais.
Gražią gegužės popietę Tauragės ,,Šaltinio“ pagrindi
nės mokyklos jaunieji ekologai ir jaunųjų miško bičiulių
būrelio „Kregždutė“ nariai su vadovėmis Egle Rupšiene
ir Vilma Novikiene išvyko į Pagramančio regioninį parką
kelti inkilų miegapelėms. Išvykoje mus lydėjo Pagraman
čio RP vyr. ekologas Tomas Kabašinskas. Jis ne tik padėjo
įkelti inkilus, bet ir vos spėjo atsakinėti į smalsių moki
nių klausimus. Darbas buvo atsakingas ir įdomus: reikėjo
dažais sunumeruoti naujus miegapelių namelius, ant jų
užklijuoti lipdukus su projekto logotipais, išvalyti ir sure
montuoti senus miegapelių inkilus. Pavargę, bet linksmi
tą vakarą grįžome namo.
Antroji projektinė kelionė surengta į Vizbarų bi
osferos poligoną. Stebėjome paukščius, mokėmės juos
atpažinti pagal balsą, išvaizdą, aprašymą paukščių ka
taloge. Ekologas T. Kabašinskas papasakojo, kad Viz
barų biosferos poligonas įsteigtas 2005 m., jam suteik
tas Paukščių apsaugai svarbios teritorijos statusas ir jis
įtrauktas į ES saugomų teritorijų sąrašą.
Projektas dar nesibaigė. Birželio pradžioje vyksime
į Pagramančio regioninio parko Lakštingalų slėnį pa
žintinei ekskursijai.
Eglė Rupšienė, Vilma Novikienė

Būrelių vadovės

Pagramančio RP bus daug namelių miegapelėms

Jonas

Juodis

1937 11 10 – 2010 04 12

1966 m. Joną iškėlė į Marcinkonių
miškų ūkį vyriausiuoju miškininku.
Čia penkerius metus nuo ankstyvo
pavasario iki vėlyvo rudens, neretai
ir naktimis teko rūpintis degių Dzūkijos pušynų priešgaisrine miškų apsauga, miškų atkūrimu smėlynuose.
Marcinkonyse gimė dukros – Eglė ir
Ramunė, kurios, kaip ir jų tėtis, tapo
miškininkėmis, sėkmingai dirba
Radviliškio ir Biržų miškų urėdijose.
1971 m. rudenį Jonas paskiriamas
Kuršių nerijos miškų ūkio direktoriumi. Įsteigus 1973 m. Kretingos
MŪGS, Jonas Juodis iki 1991 m. dirbo šiame susivienijime vyriausiuoju
miškininku, vėliau – miškų urėdo
pavaduotoju.

Balandžio 12-osios rytą sunkios ir
klastingos ligos palaužtas Anapilin išėjo buvęs ilgametis Kretingos
miškų urėdijos vyriausiasis miškininkas Jonas Juodis.
Gimęs ir augęs Prienų rajone, rytų
Dzūkijos kalvų, miškų, ežerų ir upelių apsuptame Mockonių kaime,
ūkininko šeimoje, nuo vaikystės Jo
nas suprato gamtos grožį, ir tai neabejotinai lėmė jo profesijos pasirinkimą. Baigęs vietos septynmetę
mokyklą toliau mokėsi Trakų rajono
Semeliškių vidurinėje mokykloje.
Jo brandos atestato žinios 1957 m.
įvertintos sidabro medaliu.
1957–1962 m. studijavo miškininkystę LŽŪA. Kaip mena buvę bend
ramoksliai, Jonas kurse buvo lyderis, tiek mokslo žiniomis, tiek bendraujant su studentais ir profesūra.
Turėdamas potraukį mokslui, Jonas
stropiai mokėsi, gilinosi į miškininkystės, dendrologijos, miškotvarkos
mokslus, aktyviai dalyvavo studentų
mokslinėje veikloje. Baigus 1972 m.
Miškų ūkio fakultetą, Jonui Juodžiui
siūlė dirbti mokslinį darbą, kuriam
jis turėjo potraukį, žinių. Bet, matyt, meilė gimtajam kraštui nusvėrė – jis išvažiavo dirbti į Trakų miškų
ūkį eiliniu Trakų girininkijos miško
techniku. Čia gabų specialistą įvertino – dar tais pačiais metais jis paskirtas į gimtinę, Prienų miškų ūkio
Aukštadvario girininkijos girininku.
Girininkijoje darbų buvo begalės, o
svarbiausi iš jų – reikėjo dešimtimis
hektarų želdinti mišku eroduojamos
Aukštadvario apylinkių kalvas. Savo
pirmuosius želdinius, o jų apie 300
ha, jis visuomet aplankydavo grįžęs
į tėviškę, džiaugdavosi išaugusiais
šlamančiais vešliais jaunuolynais.

Manyčiau, kad dirbant pajūryje prabėgo vaisingiausi ir kūrybingiausi
Jono darbo ir gyvenimo metai.
Įveisti keli tūkstančiai hektarų naujų miškų, atkurtos kirtavietės, įruoštas per 40 ha dekoratyvinių medžių
ir krūmų medelynas, eglės ir pušų
sėklinės plantacijos, padaryta begalės kitų darbų. Jonas nebuvo tylus
gamybininkas – aktyviai dalyvavo
moksliniuose pasitarimuose, konferencijose, diskutuodavo įvairiais
miškininkystės klausimais, saugojo
ir ryžtingai gynė patikėtus valstybinius miškus.
Šviesų velionio Jono Juodžio atminimą ilgai širdyse nešios buvę bendradarbiai, jį pažinoję miškininkai,
jaunieji miško bičiuliai, kretingiškiai.
Likimas lėmė, kad nepraėjus nė mėnesiui, pas Joną iškeliavo Anapilin ir
jo žmona Onutė. Juodžiai palaidoti
Kretingos miesto kapinėse.
Kretingos miškų urėdijos darbuotojų vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą dukroms Eglei ir Ramunei,
vaikaičiams ir artimiesiems.

Antanas Baranauskas

Kretingos miškų urėdijos
miškų urėdas

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai žmonai Zuzanai, nuoširdžiai užjaučiame ir palaikome
buvusios Miškų ūkio ir miško pramonės ministerijos darbuotoją
Valdemarą Kuusą.

Buvę bendradarbiai
Sodininkų bendrijos
„Girios“ nariai
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Tundroje
(Tęsinys. Pradžia – 3 nr.)
Tundros praeitis žaizdota. Į senas ka
syklas vedančių kelių pakraščiuose
kai kur dar matosi buvusių sublagerių
žymės. Saulėje įšilusios suirusių ir žo
lėmis apaugusių židinių raudonų plytų
krūvelės tirpdo pašalą ir, palaipsniui
smegdamos į žemę, su savimi nusineša
ten prievarta dirbusių kalinių ir trem
tinių vargus. Šie žmonės tiesė kelius,
geležinkelius, dirbo šachtose, išsekinti
mirė ir ten pat buvo laidojami. Tą laiko
tarpį mena ir tundros klajokliai nencai.
Jie sakė, kad pro buvusių lagerių vietas
savo bandas pragena nesustodami ir
tose vietose nestovyklauja. Į klausimą
kodėl? – atsakė: „Žmonės taip elgtis su
žmonėmis negali“. Tas Vorkutos mies
to ir Komių ASSR kūrimosi laikotarpis
pažymėtas ir miesto vienoje iš 3 kraš
totyros muziejaus salių. Viename 1946
m. Komių autonominės SSR žemėla
pyje užrašyta: „Vadovaujant bolševi
kų partijai, su didžiosios rusų liaudies
pagalba Komių ASSR tapo žydinčia
industrine respublika“. Ant to plakato
dar tebėra priklijuotas lapas su užrašu:
„Lageriai Komių ASSR“, kur pateik
ti 14-os lagerių pavadinimai. Kitame

laisvą minutę

Ežero apylinkių kalnai
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Dvi prieštaringos mintys plakate (išmintingas
partijos vadovavimas ir 14 lagerių sąrašas)

plakate –18-os Vorkutos lagerių skyrių
išdėstymo schema, kur prie kiekvieno
lagerio yra kapus žymintys kryželiai.
Schemoje užrašyta: „Atminimui tų, ku
rie guli po traktų grindiniais, ..., kurie
nebegali pateikti kaltinamojo akto į tri
būnas dar nesudarytų teismų“. Tebėra
1988 m. tremtį vaizduojantis plakatas
su užrašu: „Stalino, kaip ir artimiausios
jo aplinkos, kaltė prieš partiją ir liaudį
už masines represijas, nebaudžiamumą

– didžiulė ir nedovanotina“. Tik ar ilgai
ten tokie plakatai kabės?
Saugumo darbuotojai supratimo
kalnakasyboje neturėjo. Tačiau ir čia
jiems išradingumo netrūko. Pasirink
tiems geologijos specialistams sudarius
fiktyvias baudžiamąsias bylas, po teis
mų jie buvo skiriami vadovais šachto
se.
Šiltuoju laikotarpiu po tundros
platybes ir tarpukalnes su nuosavo
mis elnių bandomis klajoja nencai ir
komiai. Žiemoti su visa banda traukia
į miškatundrę, kur elniai iš po sniego
atsikasa kerpių. Žmonės smulkaus su
dėjimo, maži jų elniai, maži ir šunys.
Tai atitinka to krašto gamtines sąlygas
ir išteklius. Kai kuriose bandose būna
iki 5000 elnių.
Keisdami ganyklas, klajokliai keičia
ir stovyklavietes. Paliktos stovyklavie
tės švara nepasižymi. Aplinkui mėtosi
konservų skardinės, kaulai, popierga
liai. Keldamiesi į kitą vietą, visą mantą
pasikrauna į 5 elnių traukiamas pačių
pasigamintas nartas, kuriomis visais
metų laikais važiuoja per tundrą prava
žinėtais maršrutais (jų keliai vadinami
vargomis). Atvykę į kitą vietą, statosi
čiumus, į kuriuos susineša būtiniausią
mantą, kitą palikdami ant rogių. Elnius
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Elniai valdomi medine kartele

bandoje pasigauna, ant ragų užmesda
mi virvių galuose padarytas kilpas (lasso). Tokias kilpas mokosi mėtyti ir dar
visai maži vaikai. Kad gaudant elniai
neišsilakstytų, į bandą juos sugrąžina
šunys, padedantys ir ganyti.
Šunis nencai brangina, neparda
vinėja ir nedovanoja (laikosi su dva
siniais principais susijusių tradicijų).
Elnių augintojų buitis labai paprasta:
jie gano bandą, žvejoja, iš karklų gami
nasi kurą, maistui pasiruošia elnienos.
Kiti būtini reikmenys jiems atvežami
visureigiais iš Vorkutos, Selikardo, kitų
gyvenviečių. Skerdieną parduoda mies
tuose po 200 – 250 rb/kg. Vienas elnias
teikia nuo 40 iki 70 kg mėsos. Sau kar
tais naudoja tik pasūdytą mėsą.
Paprasta ir žmonių baigtis. Kapų ne
matėme, tik turistų nuotraukose tund
roje parinktose vietos nartose gamtos
globai paliktus mirusiuosius. Tikėtina,

Elnienos padžiovinimas

kad elnių augintojų dvasiniai ryšiai su
praeitimi greit išnyksta.
Vorkutą – didžiausią Poliarinio
Uralo miestą – iš visų pusių supa tund
ra. Jo įsikūrimą ir vystymąsi lėmė ge
ologo A. Černovo ištirti net į žemės
paviršių išeinantys akmens anglies klo
dai, priklausantys Pečioros gamtinių
išteklių baseinui. Dar ir dabar aukštos
kokybės anglis tebekasama prie miesto
atviru būdu. Anglies šachtos apie mies
tą išdėstytos kelių dešimčių kilometrų
spinduliu. Tačiau anglies ištekliai sen
ka, todėl kai kurios šachtos uždaromos.
Gyvenvietėse, o ir Vorkutos priemies
čiuose matėsi tušti belangiai daugia
aukščiai namai, sugriuvusios dirbtuvės.
Miestas šildomas mazutu, nors šalia
kasama anglis.
Privačių asmenų, visuomenės ir
verslininkų lėšomis 2008 m. miesto
pakraštyje pastatyta nedidelė medinė

puošni cerkvė. Vidus prabangiai deko
ruotas, daugelis bažnytinės atributikos
elementų paauksuota. Galimybė pasta
tyti cerkvę atsirado tik pasitraukus ir
ideologinę diktatūrą praradus senajai
partinei valdžiai.
Pamąsčius apie kelionę, sustiprėjo
mintis, jog dideli turtai dar nelaiduo
ja gero ir gražaus gyvenimo, nes reikia
mokėti juos valdyti; dideli gamtiniai
ištekliai neskatina racionalaus ir su
balansuoto jų naudojimo, nes daž
nai geresnio gyvenimo siekiama vien
gamtos sąskaita ir tada ateitis tampa
neužtikrinta, o tai veda į vis gilėjantį
(technologiniu požiūriu) atsilikimą.
Kad ir kaip būtume turtingi ar slėgtų
nelaimės, galiausiai tenka atsigręžti į
dvasinio gyvenimo pradą ir liestis prie
dvasingumo ištakų (ne šiaip sau minė
to paminklo stelos viršūnę puošia an
gelo nešamas vainikas, o ne, pvz., „Mat
Rossija“).
Svetur gražu ir įdomu, tačiau di
džiausia palaima būna grįžtant į savo
kraštą.
O kaip toliau? Juk 2009 m. laikas at
nešė jau 72 rudenį. Bet kalnai ir tundra
silpnumo nepakenčia.
Jonas Grigaliūnas

Dvikilogramės palijos plėšrios (maitinasi uodais, žuvimis, pelėmis ir... blizgėmis)

Medžio
metai
Gegužė
Buvo vynuogės, kriaušės, alyvos,
Buvo kiaulpienės meilė švelni,
Bet prie aukšto altoriaus beržyne
Palydėjo mane obelis.
Pamiškėj ji pražydo gegužy.
Mano nuotaka – saulės dukra.
Pasiklydau kaip pievų boružė
Jos krūtų baltose dausose...
Tas baltumas mane apsvaigino
Kaip svajonė, prancūziškas vynas.
Užsimiršęs po žiedus klajojau
Ir miegojau su bitėm laukinėm...
Bet, deja, tuoj pavasaris baigės...
Ir žydėjimas mano obels.
Krito žiedlapiai. Krito kaip snaigės...
••••••••••
Kas į širdį man šįryt pabels?
Prosta Sporinni

Sveikiname
gimusius

birželį

Su 30-uoju gimtadieniu
Birželio 2 d šią sukaktį pažymintį Marijampo
lės miškų urėdijos Sasnavos girininkijos eigulį
Dainių Ūkelį, 6 d. – Marijampolės miškų urė
dijos Pajevonio girininkijos miško darbininką
Žydrūną Šerį, 8 d. – Šakių miškų urėdijos
Gelgaudiškio girininkijos valytoją Neringą
Kažemėkaitienę, 18 d. – Panevėžio RAAD
Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų sky
riaus vyriausiąją specialistę Dovilę Kaminskienę, 19 d. – Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos lektorę Editą Abalikštienę,
20 d. – Valkininkų miškų urėdijos Versekos
girininkijos valytoją Jurgitą Menčinskienę,
29 d. – Jonavos miškų urėdijos medienos ruo
šos inžinierių – informatikos specialistą Saulių Strazdą.

Su 40-uoju gimtadieniu
Birželio 3 d. šią sukaktį pažyminčią Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos prodekanę
Daivą Juknelienę, Telšių miškų urėdijos
autogreiderio mašinistą vaidą Norkų, 9 d. –
Joniškio miškų urėdijos medienos ruošos, pre
kybos ir techninio padalinio medienvežio automobilio vairuotoją Kęstutį Dembinską,
14 d. – Šakių miškų urėdijos Klevinių girinin
kijos girininko pavaduotoją Vilių Mačiulaitį,
Panevėžio miškų urėdijos vyresnįjį mechaniką
Remigijų Černą, Kuršių nerijos NP Preilos gi
rininkijos eigulį Algirdą Kurtinaitį, 15 d. –
Šakių miškų urėdijos Sutkų girininkijos eigulį
Vaidą Jančaitį, 19 d. – Kaišiadorių miškų
urėdijos Vievio girininkijos pjūklininką Vygintą Jurkevičių, 22 d. – Valkininkų miškų urė
dijos medienos ruošos, prekybos ir techninio
padalinio miškavežės vairuotoją Virgilijų
Kryžauską, 23 d. – Valstybinės miškų tarny
bos Miškų ūkio statistikos ir miškų apskaitos
skyriaus vedėją Darių Vižlenską, Jonavos
miškų urėdijos sekretorę Rasą Vincevičienę,
Švenčionėlių miškų urėdijos Lakajos girinin
kijos girininko pavaduotoją Dainą Malčanovienę, 26 d. – Tauragės miškų urėdijos Pagramančio girininkijos girininko pavaduotoją
Artūrą Katkų, 28 d. – Rokiškio miškų urėdi
jos Pandėlio girininkijos eigulį Darių Gurklį,
29 d. – Prienų miškų urėdijos Birštono girinin
kijos girininką Tadą Zubavičių.
Su 50-uoju gimtadieniu
Birželio 2 d. šią sukaktį pažyminčią Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos valgyklos
kasininkę Ritą Vožodienę, 7 d. – Mažeikių
miškų urėdijos Renavo girininkijos girininko
pavaduotoją Algimantą Montvydą, 9 d. –
Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos energetiką, darbų saugos ir sveikatos inžinierių
Gytį Narbutaitį, Valkininkų miškų urėdijos
medienos ruošos, prekybos ir techninio padalinio medienvežio automobilio vairuotoją Artūrą Gegužį, 13 d. – Varėnos miškų urėdijos
medienos ruošos, prekybos ir techninio pada
linio tekintoją Juozą Kazlauską, Ukmergės
miškų urėdijos medienos traukimo traktori
ninką Vytautą Dūdą, 14 d. – Kuršių nerijos

NP Preilos girininkijos darbininkę Gražiną
Lakavičienę, 15 d. – Prienų miškų urėdijos
miško želdinimo ir apsaugos inžinierių Romą
Sinkevičių, 16 d. – Telšių miškų urėdijos me
dienos ruošos, prekybos ir techninio padalinio
vyresnįjį gamybos meistrą Petrą Staupelį,
18 d. – Šalčininkų miškų urėdijos Girios girinin
kijos miško darbininką – priešgaisrinio bokšto
budėtoją Vitold Kosteckij, 19 d. – Jonavos
miškų urėdijos Upninkų girininkijos girininką
Dainių Pilipaitį, Trakų miškų urėdijos me
dienvežio automobilio vairuotoją Zenoną
Markauską, 21 d. – Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos kūriką Romualdą Bacevičių, 23 d. – Prienų miškų urėdijos miškotvar
kos inžinierių Arvydą Lekavičių, 25 d. – Radviliškio miškų urėdijos Radviliškio girininkijos
girininką Romualdą Poškų, 27 d. – Tauragės
miškų urėdijos Obelyno girininkijos girininką
Vladą Girskį, Jurbarko miškų urėdijos Viešvilės girininkijos girininko pavaduotoją Gintautą Sabonaitį, 28 d. – Švenčionėlių miškų
urėdijos Januliškio girininkijos girininko pava
duotoją Oną Gylienę.

Su 60-uoju gimtadieniu
Birželio 1 d. šią sukaktį pažymintį Zarasų miš
kų urėdijos Smalvų girininkijos Tilžės eiguvos
eigulį Juozą Balsį, 2 d. – Prienų miškų urėdi
jos Prienų girininkijos eigulį Alfonsą Pilvelį,
5 d. – Rokiškio miškų urėdijos elektromechaniką Joną Sidaravičių, 10 d. – Rokiškio miškų
urėdijos Rokiškio girininkijos eigulį Bronių
Lūžą, 13 d. – Varėnos miškų urėdijos Matuizų
girininkijos girininką Lionginą Slavinską,
16 d. – Šilutės miškų urėdijos Stemplių giri
ninkijos eigulį Stasį Vanagą, 17 d. – Jonavos miškų urėdijos urėdo pavaduotoją Juozą Jaruševičių, 22 d. – Nemenčinės miškų
urėdijos Pabradės girininkijos eigulį Zenon
Petkevič, 23 d. – Joniškio miškų urėdijos
miškotvarkos inžinierių Vidmantą Alfonsą
Jukną, 28 d. – Tauragės miškų urėdijos personalo inspektorę-sekretorę Ireną Remeikienę,
30 d. – Valstybinės miškų tarnybos Miškų kont
rolės skyriaus vyriausiąjį inspektorių Valentiną Poznanską.
Su 70-uoju gimtadieniu
Birželio 16 d. šią sukaktį pažymėsiantį buvusį
ilgametį Radviliškio miškų urėdijos Šaukoto
girininkijos girininką Tadeušą Žaltauską,
21 d. – buvusį ilgametį Kaišiadorių miškų urė
dijos darbuotoją Marijoną Stankevičių,
24 d. – Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos laborantą Joną Baltušį.
Birželio 29 d. sukanka 75-eri buvusiai ilgametei Kauno miškų urėdijos buhalterei Birutei
Surantienei.
Su 80-uoju gimtadieniu
Birželio 14 d. šią sukaktį pažymėsiančią buvu
sią ilgametę Rokiškio miškų urėdijos vyriausią
ją buhalterę Zofiją Gumbaragienę.

Vita Adomavičienė

Pamatęs nepamirši

Dermė. Tolumoje – Lagos miestas (Pietų Portugalija)

Amžius. Šimtametis fikusas prie Cadiz miesto universiteto (Ispanija)

Urbanizacija. Cadiz miestas

Mielumas. Vienintelė Europos natūraliai gyvenanti beždžionių populiacija Gibraltare

Atkaklumas. San Vincento
iškyšulyje, pietvakariausiame
Europos taške (Portugalija)

Spalvų paletė. Portugalijos pajūris

Gausa

