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Gruodžio pirmoje pusėje darbą Aplin-
kos ministerijoje pradėjo naujas mi-
nistro patarėjas Artūras Vaškevičius. 
Jo veiklos sritis – padėti ministrui for-
muoti politines nuostatas ir prioritetus 
tobulinant darnaus vystymosi princi-
pais pagrįstą aplinkos reguliavimą, sie-
kiant užtikrinti žmogaus teisę gyventi 
sveikatai ir gerovei palankioje aplin-
koje. Naujasis patarėjas pakeitė Seimo 
nariu tapusį buvusį ministro patarėją 
Andrių Burbą.

A. Vaškevičiui – 59-eri metai. 1978 m. 
jis baigė Dailės institutą ir dešimtmetį 
jame dėstytojavo. Vėliau dirbo Lietuvos 
dalyvavimo Europos kultūros sostinėje 
„Kopenhaga 96“ koordinatoriumi, Kul-
tūros ministerijos užsienio ryšių skyriaus 
vyriausiuoju specialistu, LR Prezidento 
A. Brazausko vyr. referentu, Lietuvos 
vardo tūkstantmečio valstybinės komi-
sijos koordinatoriumi, Trakų festivalio 
programų direktoriumi, žurnalo „Lithu-
ania in the World“ vykdančiuoju direk-
toriumi, VPU Socialinės komunikacijos 
institute dėstė socialinę komunikaciją. 

Lapkričio 30 d. Aplinkos apsaugos agen-
tūros direktorius R. Sakalauskas ir Policijos 
departamento prie Vidaus reikalų minis-
terijos generalinis komisaras V. Telyčėnas 
pasirašė raštą medžioklinių ginklų nau-
dojimo kontrolei sugriežtinti. Aplinkos 
ministerijos regionų aplinkos apsaugos 
departamentų ir teritorinių policijos įstai-
gų vadovams nurodyta pagal tarpusavyje 
suderintus darbo planus organizuoti pa-
tikrinimus. Policijos pareigūnai įpareigoti 
tikrinti, ar teisėtai ir pagal nustatytus rei-
kalavimus nešiojami ginklai ir šaudmenys, 
ar vežamų ginklų kiekis, numeriai, kalibrai 
atitinka įrašus išduotuose leidimuose laiky-
ti (nešiotis) ginklus. 

Gruodžio 2 d. Valstybinė miškų tarnyba, 
vykdydama Miškų ūkio sektoriaus skai-
drumo užtikrinimo veiksmų ir priemonių 
2010–2012 m. planą, organizavo seminarą 
„Korupcijos prevencija bei viešų ir pri-
vačių interesų derinimas valstybės tar-
nyboje“ (plačiau – 5).
 
Gruodžio 2 d. Generalinėje miškų urėdijo-
je vykusioje diskusijoje dalyvavo asociaci-
jos „Lietuvos mediena“ prezidentas G. Pan-
gonis, Medienos perdirbėjų asociacijos 
direktorius J. Zimnickas, Generalinės miškų 
urėdijos vadovybė, Trakų bei Nemenčinės 
miškų urėdai. Aptarti 2011 m. medienos 
pardavimų konkursų rezultatai ir vietos 
perdirbėjų apsirūpinimas žaliavomis. 
Asociacijos „Lietuvos mediena“ preziden-
tas išreiškė asociacijos narių nuogąstavi-
mus dėl to, kad medienos pardavimo kon-
kursuose laimi perpardavinėtojai. G. Pan-
gonis pabrėžė, kad nėra teisinių saugiklių, 
kad lietuviška mediena liktų šalyje. Siūlyta 
tobulinti Apvaliosios medienos pirkimo 
taisykles bei skelbti duomenų bazėje apie 
įsiskolinusius pirkėjus ir drausti kitoms 
urėdijoms, kurioms tas pats pirkėjas nėra 
įsiskolinęs, vykdyti tolesnę prekybą ir su-
daryti apvaliosios medienos pirkimo – par-
davimo sutartis. Diskusijoje nagrinėti ir 
kiti Prekybos apvaliąja mediena taisyklių 
tobulinimo klausimai bei Atsinaujinančių 
išteklių energetikos įstatymo projektas. 
Pritarta siūlymams tobulinti Prekybos 
apvaliąja mediena taisykles, rūpintis 
stabiliu apvaliosios medienos tiekimu 
šalies perdirbimo įmonėms, aptartas 
elektroninės prekybos įgyvendinimas 
2012 m.

Gruodžio 7 d. Valstybinės miškų tarnybos 
direktorius R. Prūsaitis, generalinis miškų 
urėdas B. Sakalauskas ir policijos generali-
nis komisaras V. Telyčėnas pasirašė įsakymą 
dėl akcijos „Miškas-2010“ organizavimo 
ir vykdymo gruodžio 16-30 d. Šios akci-
jos metu pagrindinis dėmesys skiriamas 
užkardyti teisės pažeidimams, susijusiems 
su neteisėtais miško kirtimais ir miškų terši-
mu. Numatyta rengti susitikimus su miškų 
savininkais, konsultuoti juos miško naudo-
jimo, atkūrimo ir apsaugos klausimais. Ak-
cija surengta šeštą kartą. 

Gruodžio 13–16 d. Ženevoje vykusiame 
ekspertų pasitarime dėl būsimos Euro-
pos miškų apsaugai skirtos ministrų ly-
gio konferencijos dalyvavo Aplinkos mi-
nisterijos Miškų departamento direktorius 
V. Vaičiūnas.

Gruodžio 10 d. Marijampolėje organi-
zuota mokslinė – praktinė konferencija 
„Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos: kaimo 
vietovė – patraukli gyventi, dirbti ir in-
vestuoti“. Konferencijoje pranešimus skai-
tė Ministro pirmininko patarėja B. Kažemė-
kaitė, generalinis miškų urėdas B. Sakalaus-
kas, LŽŪU studijų prorektorius J. Čaplikas, 
VDU Istorijos katedros prof. B. Makauskas, 
LŽŪU Administravimo ir kaimo plėtros ka-
tedros lektorius V. Pilipavičius, LMS Girinin-
kų bend rijos tarybos pirmininkas R. Juzikis, 
KTU Šilumos ir atomo energetikos katedros 
doc. E. Puida, UAB „Gulbelė“ direktorius 
A. Tarnauskas, UAB „Juodeliai“ generalinis 
direktorius J. Zimnickas, Vilkaviškio rajono 
savivaldybės Tarybos narys R. Žiemys (pla-
čiau – 10 p.).

Gruodžio 14 d. Miškų institute lankėsi Eu-
ropos miškų instituto Rytų ir Centrinės 
Europos regioninio padalinio vadovas 
dr. Bernhard Wolfslehner. Susitikimo 
metu aptarti bendradarbiavimo klausimai, 
pasikeista informacija apie Miškų instituto 
ir Rytų ir Centrinės Europos regioninio pa-
dalinio veiklą.

Gruodžio 15 d. Lietuvos mokslų aka-
demijoje įvyko konferencija „Lietuvos 
žemės rinkos būklė ir perspektyvos“. 
Įžanginį žodį tarė Lietuvos MA narys ko-
respondentas Žemės ūkio ir miškų moks-
lų skyriaus pirmininkas prof. A. Kusta, 
Lietuvos kaimo išlikimo tarybos pirmi-
ninkas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
signataras R. Ozolas, LRS Kaimo reikalų 
komiteto pirmininkas E. Pupinis, praneši-
mus skaitė LRS nariai J. Ramonas ir J. Jag-
minas, Kauno miškų ir aplinkos inžineri-
jos kolegijos direktorius A.Tebėra ir kt. 

Gruodžio 15 d. Lietuvos miško savinin-
kų asociacija organizavo konferenciją 
„Miškas – žmogui, žmogus – miškui“. 
Joje aptarta 2010 m. miškų ūkio aktuali-
jos, problemos, nuveikti darbai Lietuvoje 
ir ES, diskutuota apie ateinančių metų 
perspektyvas, laukiančius iššūkius. Kon-
ferencijos metu apdovanoti konkurso 
„Pavyzdingai tvarkoma privataus miš-
ko valda 2010“ nugalėtojai (plačiau – ki-
tame numeryje).   
 
Gruodžio 16 d. Generalinėje miškų urė-
dijoje organizuotas išpėstinis kolegijos 
posėdis (plačiau – 8 p.).

Gruodžio 17 d. Aplinkos ministerija ir 
Generalinė miškų urėdija visoje Lietuvo-
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je organizavo akciją „Parsinešk Kalėdas į 
savo namus“. Jos metu šalies miškų urėdijų 
darbuotojai dovanojo gyventojams eglių 
šakas. Akcija vyko visų didžiųjų miestų ir 
miestelių aikštėse: Vilniuje – Katedros, Ro-
tušės ir Europos aikštėse, Kaune – Rotušės 
aikštėje ir prie Kauno rajono savivaldybės, 
Klaipėdoje – Teatro aikštėje, Šiauliuose – 
centrinėje miesto aikštėje prie Šiaulių ko-
legijos. Visų vietų, kur buvo dovanojamos 
eglių šakos, sąrašas iš anksto buvo paskelb-
tas Generalinės miškų urėdijos tinklapyje. 

Gruodžio 17 d. Kauno miškų ir aplinkos 
inžinerijos kolegija organizavo Atvirų 
durų dieną, kurios metu bendrojo lavini-
mo mokyklų 10-12 klasių (II-IV gimnazijos 
klasių) moksleivius, jų tėvus ir mokytojus 
supažindino su technologijos mokslų 
specialybėmis. Renginio metu buvo pade-
monstruotos šiuolaikinės hidrotechnikos, 
kadastrinių matavimų, želdynų projekta-
vimo ir įrengimo, miškininkystės bei kitų 
darbų technologijos. Moksleiviai išban-
dė kai kuriuos technologinius procesus, 
pabendravo su Kolegijos darbuotojais ir 
studentais. Renginį parėmė LR Švietimo ir 
mokslo ministerija kompensuojant moks-
leivių grupių atvežimo išlaidas. 
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Gruodžio 17 d. Kauno miškų ir aplinkos inži-
nerijos kolegijoje vyko paroda – konkursas 
„Žiemos puokštė“. Bendrojo lavinimo mo-
kyklų moksleiviai, jaunieji miško bičiuliai ne 
tik pademonstravo savo kalėdines kompozi-
cijas ir atvirutes, bet ir dalyvavo ekskursijoje į 
medelyną, kankorėžių aižyklą ir Kauno marių 
regioninį parką. Jiems buvo sudaryta galimy-
bė dalyvauti praktiniame želdynų projekta-
vimo darbe su Garden Composer programa, 
pasiklausyti paskaitų, pasimokyti gaminti 
šiaudinius eglutės žaislus. Vėliau vyko gra-
žiausių puokščių ir atviručių rinkimai, ren-
ginio dalyviai vyko į senelių ir vaikų globos 
namus. 

Gruodžio 20 d. Europos Tarybos sekreto-
riatas Briuselyje organizavo Miškų ūkio 
darbo grupės posėdį. Iš Lietuvos jame 
dalyvavo Miškų departamento Miškų ūkio 
plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas 
G. Jasinevičius.
 
*Priimtas Lietuvos Respublikos Miškų 
įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstaty-
mas: „Pakeisti 7 straipsnio 3 dalį ir šią dalį 
išdėstyti taip: 3. Bendrosioms valstybės 
biudžeto reikmėms tenkinti Vyriausybės 
nustatyta tvarka miškų urėdijoms nusta-

tomi privalomieji 10 procentų atskaitymai 
į valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą 
žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką. Šis 
įstatymas įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

*Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos 
iniciatyva imtasi priemonių pratęsti 10-ies 
gamtos paminklų (Adamavo, Buivėnų, 
Glitiškių, Mingėlos, Mukulių, Tverečiaus, 
Stelmužės ąžuolų bei Liepos Motinėlės, 
Lietuvio liepos, Storosios Klaipėdos lie-
pos) gyvybingumą, atkurti apie šiuos me-
džius pažeistas ekosistemas. VST tarnybos 
specialistai jau atliko dirvožemių agroche-
minius tyrimus, nustatė augaviečių sąlygas 
ir medžių gyvybingumą neigiamai veikian-
čias priežastis. Gavus iš Aplinkos apsaugos 
rėmimo programos lėšų, šių darbų ėmėsi 
VšĮ „Lietuvos arboristikos centras“. Tvarko-
mi senmedžių kamienai ir lajos, rūpinama-
si medžio mitybiniu šaknynu – atstatoma 
grunto struktūra, paviršinis dirvos sluoks-
nis, šalinama stelbianti augalija. 

*Gruodį Nacionalinėje dailės galerijo-
je Vilniuje vyko ES projektų kontaktų 
mugė. Jos metu buvo apdovanoti geriau-
sių ES projektų vykdytojai. Nominacijoje 
„Europos burės“ už gražesnę aplinką“ – 
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos 
projektas ,,Saugomų teritorijų tvarky-
mas (I etapas)“ sulaukė palankiausio 
ekspertų įvertinimo. 

*Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie 
AM baigė vykdyti edukacinį projektą „Be 
gamtos nėra ateities“, skirtą Tarptauti-
niams biologinės įvairovės metams. „Ža-
liosios“ pamokos vyko Lietuvos miestų ir 
miestelių vidurinėse mokyklose bei gimna-
zijose, tarnybos darbuotojai apsilankė dau-
giau kaip 20-yje mokyklų, kuriose pasakota 
apie Lietuvos biologinę įvairovę, saugomas 
rūšis, supažindinta su saugomų teritorijų 
sistema, valstybės saugomais gamtos ir 
kultūros paveldo objektais.
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2011-ieji – 
tarptautiniai 
miškų metai 
Miškais padengta 31 proc. mūsų planetos sau-
sumos ploto. Miškuose gyvena daugiau kaip 
300 mln. žmonių, ir daugeliui jų miškas yra 
pagrindinis pragyvenimo šaltinis. 

Pasaulio miškai įgauna vis didesnę reikšmę 
klimato kaitos kontekste, todėl labai svarbu juos 
išsaugoti mūsų ir ateities kartoms. tvarus miš-
kininkavimas, kai subalansuojamos ekonomi-
nės, ekologinės ir socialinės miškų funkcijos – 
tai būdas ir įrankis pasaulio miškams išsaugoti 
bei nepertraukiamam jų naudojimui užtikrinti. 
Deja, daugelyje besivystančių pasaulio valstybių 
tvaraus miškininkavimo praktika neįsitvirtino, 
o miškų plotai jose ir toliau mažėja. 

siekiant padidinti visuomenės susirūpinimą 
tvariu miškininkavimu, darnia miškų plėtra ir 
miškų išsaugojimu, Jungtinių tautų generalinė 
asamblėja 2011-tus metus paskelbė tarptautiniais 
miškų metais. Pagrindinė ateinančių metų tema – 
„miškai žmonėms“. Jungtinės tautos pažymi, kad 
tvarus miškininkavimas gali prisidėti prie dar-
naus mūsų planetos vystymosi, skurdo mažini-
mo ir padėti pasiekti tūkstantmečio tikslus.

2011 m. logotipo centre esantis žmogaus siluetas 
simbolizuoja žmonių atsakomybę dėl planetos miškų 
išsaugojimo ir plėtros, o aplink jį esantys elementai 
pabrėžia miško teikiamų gėrybių svarbą žmonijai. 

Tarptautiniai miškų metai lietuvoje 
Jungtinių tautų rezoliucijoje tarptautinės or-
ganizacijos, visų šalių vyriausybės ir nevyriau-
sybinės organizacijos raginamos savanoriškai 
prisidėti prie tarptautinių miškų metų įgyven-
dinimo. lietuvoje 2011 m. aplinkos ministeri-
ja planuoja įvairius seminarus, konferencijas, 
parodas, konkursus, miško sodinimo akcijas. 
Šiais renginiais siekiama informuoti visuome-
nę apie miškų būklę lietuvoje ir supažindinti 
su taikomo tvaraus miškininkavimo princi-
pais. Miškams neabejingus žmones kviečiame 
aktyviai dalyvauti miškų metams skirtuose 
renginiuose ar siūlyti idėjas kaip lietuva galėtų 
prisidėti prie pasaulio miškų puoselėjimo.

neteisėtas miškų kirtimas ir medienos ruoša – plačiai paplitusi problema, 
kuri kelia didelį susirūpinimą tarptautiniu mastu. Ji kelia didelį pavojų 
miškams, nes skatina miškų naikinimą, kelia grėsmę biologinei įvairovei, 
žlugdo tvarų miškų tvarkymą ir miškų plėtrą. Šis neigiamas reiškinys ypač 
paplitęs afrikos ir lotynų amerikos šalyse. europos sąjungoje neteisėtų 
kirtimų mastai palyginus su minėtomis šalimis maži, o lietuvoje pastarai-
siais metais neteisėtos medienos ruoša – retas reiškinys. valstybinės miškų 
tarnybos duomenimis, lietuvos miškuose kasmet neteisėtai paruošiama tik 
0,2 proc. medienos. nors europos miškams nykimas negresia, briuselis pri-
ėmė ryžtingą sprendimą kovoti su miškų naikinimu tarptautiniu mastu ir 
uždrausti neteisėtai paruoštos medienos patekimą į es rinką. 

2010 m. spalio 20 d. europos Parlamentas kartu su taryba patvirtino es 
Reglamentą, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai me-
dieną ir medienos produktus, pareigos. Šis reglamentas, europos sąjungoje 
įsigaliosiantis 2012 m. birželio 3 d., bus tiesiogiai taikomas ir lietuvoje.

Reglamento esmė ir įgyvendinimo pasekmės
Reglamentu nustatomos medienos tiekėjų, tiekiančių medieną ir jos pro-
duktus es rinkai, pareigos. Medienos tiekėjai privalės užtikrinti, kad me-
diena pagaminta laikantis reglamente nustatytų reikalavimų. Įgyvendinant 
reglamentą bus įsteigtos arba paskirtos valstybinės institucijos, kurios 
kont roliuos, ar tiekėjai vykdo minėtus reikalavimus. taip pat bus sudarytos 
galimybės bendrijoje steigtis nevyriausybinėms stebėsenos organizacijoms. 
Šios organizacijos bus kuriamos tam, kad tiekėjų užsakymo pagrindu atlik-
tų reikiamas procedūras, pvz., neteisėtos medienos ruošos rizikos analizę. 
Šių organizacijų veikla bus panaši į miškus sertifikuojančių organizacijų. 
skirtumas tas, kad medienos tiekėjai galės patys parengti deramo patikrini-
mo sistemas ir atlikti reikiamas procedūras. už reglamente nustatytų įsipa-
reigojimų nevykdymą medienos tiekėjams bus numatytos sankcijos. 

Galbūt dar anksti kalbėti apie reglamento įgyvendinimo pasekmes, bet 
jau dabar aišku, kad reglamentui įgyvendinti reikės paskirti atsakingas ins-
titucijas. Miško savininkams ir valdytojams teks prievolė įrodinėti, kad jie 
nenaikina miškų ir kad jų miškuose paruošta mediena tinka es rinkai. 

lietuvos pozicija
Reglamento svarstymo metu aplinkos ministerijos Miškų departamento at-
stovai ne kartą išreiškė oficialią lietuvos poziciją. lietuva pritaria kovai su 
nelegaliai pagaminta mediena, bet, lietuvos nuomone, reglamente numa-
tytos priemonės dubliuos nacionalinio patikrinimo sistemas. Miškų įstaty-
mas, miškotvarkos projektai, leidimų kirsti mišką išdavimo sistema sudaro 

Reglamentu siekiama pažaboti 
nelegaliai paruoštos medienos pateikimą į es rinką
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sąlygas legalios medienos ruošai lietu-
voje. todėl reglamento įgyvendinimas 
lietuvoje ne tik neduos teigiamo efek-
to, bet nustatys naujas prievoles miško 
savininkams ir medienos perdirbėjams, 
padidins medienos ir jos produktų ga-
mybos kaštus, sumažins paklausą rin-
koje ir paskatins produktų, kurie ma-
žiau draugiški aplinkai, vartojimą.

Miškų departamento atstovai pa-
siūlė reglamente nustatyti išimtį tiems 
ūkio subjektams, kurie tiekia medieną 
bendrijos rinkai, vadovaudamiesi na-
cionaline patikrinimo sistema. komisi-
jos nuomone, jeigu veiksmų būtų imta-
si tik nacionaliniu lygmeniu, gali iškilti 
kliūčių laisvam prekių judėjimui ir gali 
būti iškreipta konkurencija es rinkoje, 
todėl vienodų priemonių turėtų būti 
imtasi visose es šalyse. lietuvos pozi-
cijai pritarė kaimynai latviai ir lenkai 
bei keletas vakarų europos valstybių. Į 
šių šalių nuogąstavimus europos tary-
ba atsižvelgė iš dalies. taryba nuspren-
dė, kad reglamento įgyvendinimo metu 
europos komisija stebės medienos 
rinką ir esant reikalui priims deleguo-
tuosius teisės aktus, kurie palengvins 
naštą mažas valdas turintiems miško 
savininkams ir medienos perdirbimo 
įmonėms. 

Reglamento įgyvendinimas
Reglamente nustatyta, kad europos 
sąjungos šalys turi sukurti deramo 
patikrinimo sistemą, paskirti kompe-
tentingas institucijas ir ateityje rengti 
ataskaitas. už reglamento įgyvendi-
nimą lietuvoje atsakingos aplinkos, 
ūkio ir Finansų ministerijos. Šioms 
institucijoms iki 2012 m. teks paplušėti 
ir sukurti nacionalinę deramo patikri-
nimo sistemą, kuri užtikrins, kad mūsų 
miškuose pagaminta ir į lietuvą im-
portuojama mediena bei jos produktai 
pagaminti teisėtai. 

Po 2012 m. birželio 3 d. europos są-
jungoje įsigaliojus reglamentui, medie-
nos gamintojams ir importuotojams teks 
įrodyti, kad mediena pagaminta teisėtai 
ir gali būti pateikta į es rinką. Galbūt 
nėra ko nuogąstauti tiems, kurie iki šiol 
teisėtai gamino ar importavo medieną, 
vadovaudamiesi visais teisės aktas, o pa-
sistengti teks miškų naikintojams. 

 Gediminas Jasinevičius
aplinkos ministerijos miškų departamento 

miškų ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistas

valstybinė miškų tarnyba, vykdydama 
Miškų ūkio sektoriaus skaidrumo už-
tikrinimo veiksmų ir priemonių 2010–
2012 m. planą gruodžio pradžioje orga-
nizavo seminarą „korupcijos prevencija 
bei viešų ir privačių interesų derinimas 
valstybės tarnyboje“. seminare dalyvavo 
valstybinės miškų tarnybos (vMt), re-
gionų aplinkos apsaugos departamentų 
ir rajonų agentūrų miškų pareigūnai, 
vyriausiosios tarnybinės etikos komisi-
jos (vtek) sekretoriato vadovas Gedi-
minas sakalauskas, aplinkos ministeri-
jos kontrolės skyriaus vedėja Ona bub-
nelienė, vyriausiasis specialistas vaidas 
Jusis, Miškų departamento direktorius 
valdas vaičiūnas bei šio departamento 
Privačių miškų skyriaus vedėjas nerijus 
kupstaitis. 

interesų konfliktas, jo samprata, 
nusišalinimas nuo sprendimų
„nors interesų konfliktas pats savaime 
dar nėra korupcija, ji neišvengiamai at-
siranda ten, kur konfliktai tarp valsty-
bės tarnautojų privačių interesų ir vie-
šųjų pareigų sprendžiami netinkamai 
arba visai nesprendžiami. esant tokiai 
padėčiai visuomenė nustoja tikėti ir pa-
sitikėti valdžia“, – tokiais ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organiza-
cijos (ebPO) žodžiais pranešimą apie 
interesų konfliktą ir nusišalinimą nuo 
sprendimų pradėjo vtek sekretoriato 
vadovas Gediminas sakalauskas. 

trumpai apžvelgęs lobistinės veik-
los teisinius aspektus, jis susirinku-
siems pareigūnams aiškino, kokiais 
atvejais atsiranda interesų konfliktas. 

Sprendimas + privatus interesas = 
interesų konfliktas. tai situacija, kai 
valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, 
atlikdamas pareigas (ar pavedimą), 
privalo priimti (ar dalyvauti priimant) 
sprendimą, kuris yra susijęs ir su jo pri-
vačiu interesu. Įstatyme sąvoka „spren-
dimas“ apima bet kokį valstybinėje tar-
nyboje dirbančio asmens veiksmą. 

Sprendimas + privatus interesas + 
veika = įstatymo pažeidimas. Jeigu vals-
tybinėje tarnyboje dirbantis asmuo pa-
tenka į interesų konflikto situaciją ir ne-
nusišalina, t. y. priima ar dalyvauja prii-

Korupcijos prevencija – 
visų bendras reikalas

mant sprendimą, susijusį ir su jo priva-
čiu interesu, jis pažeidžia prievolę vengti 
interesų konflikto ir pareigą nusišalinti. 
anot pranešėjo, žmogus gali turėti ke-
lis įvaizdžius – darbe, gatvėje, šeimoje, 
oficialioje aplinkoje, tačiau kiekvienas 
turi tik vieną reputaciją, kurią galima 
įgyti per ilgą laiką įvairiose situacijose. 
asmuo, ateidamas dirbti į valstybinę 
tarnybą, privalo atskleisti savo privačius 
interesus. kai viešasis interesas imamas 
painioti su privačiu, atsiranda interesų 
konfliktas. labai svarbus pasitikėjimas, 
kuris glaudžiai susijęs su kompetencija, 
sugebėjimu atlikti savo darbą, patikimu-
mu. todėl pasitikėjimą galima nustatyti 
iš s. covey formulės: pasitikėjimas=
(patikimumas+intymumas)/(padalinta) 
asmeninis suinteresuotumas. kaip teigė 
G. sakalauskas, be patikimumo, šios 
formulės skaitiklyje svarbus dėmuo – 
intymumas. Jis apibrėžia, ką darai ir ko-
dėl darai su visomis detalėmis (reikia 
būti atviram) – tas kelia visuomenės 
pasitikėjimą. vardiklyje – asmeninis 
suinteresuotumas –  siekimas naudos 
sau. Pvz., tai gali būti noras gauti paja-
mų, nedirbti visu pajėgumu, sąžiningai 
ir pan. akivaizdu, kad kuo didesnis as-
meninis suinteresuotumas, tuo didesnė 
tikimybė atsirasti interesų konfliktui. 
interesų konfliktai gali būti realūs – tar-
nybinį klausimą, susijusį su privačiais 
interesais, asmuo turi spręsti čia ir da-
bar, bei galimi – valstybinėje tarnyboje 
dirbantis asmuo turi privačių interesų, 
dėl kurių, eidamas tarnybines pareigas, 
ateityje turės priimti sprendimus ar da-
lyvauti juos priimant. valstybinės tarny-
bos patikimumui, jos reputacijai vieno-
dai kenkia abi interesų konfliktų situa-
cijos, jeigu jos nėra tinkamai išspręstos. 
Įsidarbindamas valstybinėje tarnyboje 
ir vėliau, jau eidamas pareigas, asmuo 
privalo tvarkyti savo privačius reikalus 
taip, kad jo tarnybinėje veikloje nekiltų 
interesų konfliktų. teisingiausia būtų 
interesų konfliktus: tinkamai nustatyti 
(atpažinti), suvaldyti bei veiksmingai 
išspręsti (šalinti). 

kaip teigė vtek sekretoriato vado-
vas G. sakalauskas, dauguma valstybi-
nėje tarnyboje kylančių interesų konf-
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liktų yra prognozuojami, juos galima iš 
anksto numatyti, o pasitelkus preven-
cines priemones, nesunkiai suvaldyti, 
neleisti jiems įvykti.

interesų konfliktų valdymo ir spren-
dimo (šalinimo) galimybės priklauso 
nuo konkrečios situacijos. Jiems spręsti 
taikoma viena iš priemonių: privataus 
intereso atsisakymas arba likvidavimas; 
nusišalinimas nuo klausimo sprendi-
mo; priėjimo prie atitinkamos infor-
macijos apribojimas; pavedimas atlikti 
funkcijas, nekeliančias interesų konflik-
to; tarnybinių pareigų ir atsakomybių 
pertvarkymas; visiškas (ne vienkartinis) 
atsisakymas atlikti pareigas, susijusias 
su privačiais interesais; atsistatydinimas 
(atleidimas) iš valstybinės tarnybos.

asmeniui, dirbančiam valstybinėje 
tarnyboje, draudžiama dalyvauti viso-
se sprendimo rengimo, svarstymo ir 
priėmimo stadijose, nesvarbu kaip jos 
įvardijamos („pasitarimas“, „neformali 
konsultacija“, „klausimo pristatymas“ ar 
pan.) arba kitaip paveikti sprendimus, 
kurie sukelia interesų konfliktą. iškilus 
interesų konfliktui, reikia nusišalinti 
tokia tvarka: papildyti privačių interesų 
deklaraciją (forma PiDb10), nurodant 
interesų konfliktą keliančias aplinkybes; 
apie interesų konfliktą pranešti tiesio-
giniam vadovui ir kitiems sprendimo 
rengimo, svarstymo, priėmimo ar kito 
klausimo sprendimo procedūroje da-
lyvaujantiems asmenims; nedalyvauti 
rengiant, svarstant ar priimant sprendi-
mą (ar sprendžiant kitą klausimą), kuris 
sukelia interesų konfliktą.

Daugumą interesų konfliktų valdy-
mo ir šalinimo priemonių vykdo ne in-
teresų konfliktą patiriantis asmuo, bet 
jo vadovai. Jų dalyvavimas sprendžiant 
pavaldiems darbuotojams iškilusias in-

teresų situacijas yra nepaprastai svar-
bus ir reikšmingas. 

„Pasitikėjimas yra lemiamas naujo-
sios globalios ekonomikos ir dabarti-
nių socialinių santykių veiksnys. Jei to 
veiksnio nėra, žlunga geriausios verslo 
strategijos, blogai funkcionuoja orga-
nizacijos, žmonėms sunkiau bendrauti 
tarpusavyje“ (s. covey).

Korupcijos prevencija 
aplinkosaugoje 
aplinkos ministerijos kontrolės sky-
riaus vedėja Ona bubnelienė praneši-
mo pradžioje priminė, jog 2002 m. lR 
seimas patvirtino nacionalinę kovos su 
korupcija programą, kurios pagrindu 
šalies institucijos įpareigotos organi-
zuoti ir įgyvendinti įvairias prevencijos 
priemones. atlikusi aplinkos apsaugos 
sistemos įstaigų korupcijos rizikos ana-
lizę, aplinkos ministerija (aM) 2003 m. 
taip pat patvirtino kovos su korupcija 
programą. Pranešėja išskyrė galimas ko-
rupcijos prielaidas: a) išskirtiniai aplin-
kos apsaugos pareigūnų įgaliojimai 
(bau dų, privalomų nurodymų skyrimas, 
daiktų konfiskavimas; veiklos apribo-
jimas; leidimų, licencijų, sąlygų išdavi-
mas; projektų derinimas, žalos įvertini-
mas, skaičiavimas ir teikimas, pretenzijų 
ir ieškinių teikimas, ekonominių baudų 
skyrimas; b) institucinės (žemas rotaci-
jos lygis tarp kontroliuojančių pareigū-
nų ir kontroliuojamų objektų); c) teisi-
nės (teisės aktų spragos: nepakankamai 
reglamentuotos procedūros (kontrolės 
mechanizmas, teisinė atsakomybė ir 
kt.); d) asmeninės ar personalinės atsa-
komybės stoka; e) disponavimas valsty-
bės patikėtu turtu ir pan. 

siekiant įgyvendinti korupcijos pre-
ven cijos uždavinius, kasmet parengiamas 

aM sistemos antikorupcinės prog ramos 
įgyvendinimo priemonių planas, nuolat 
tobulinami teisės aktai, reglamentuo-
jantys teritorijų planavimo ir statybų 
valstybinę priežiūrą. išanalizuojama ir 
įvertinama licencijų, leidimų ir atesta-
tų išdavimo tvarka; remiantis pateikto-
mis išvadomis ir pasiūlymais, parengti 
arba rengiami teisės aktų pakeitimo ir 
papildymo projektai aplinkos kokybės, 
želdynų tvarkymo, miškų, žvejybos, 
medžioklės procedūrų tobulinimui ir 
supaprastinimui. Pastaraisiais metais 
parengta aplinkos projektų valdymo, 
statybos leidimų išdavimo ir statybos 
valstybinės priežiūros antikorupcinė 
programa; parengtos ir patvirtintos eti-
kos taisyklės aplinkos apsaugos valsty-
binės kontrolės ir valstybinių saugomų 
teritorijų pareigūnams; išleista Pavyz-
dinė instrukcija dėl pareigūnų veiksmų 
kyšio davimo atveju, patvirtintos atP 
protokolų ir nutarimų administracinio 
teisės pažeidimo byloje griežtos apskai-
tos blankų formos. aM teisės ir perso-
nalo departamento kontrolės skyrius 
konstruktyviai bendradarbiauja su spe-
cialiųjų tyrimų tarnyba.

nuo 2002 m. aM veikia „karštoji 
linija“. O. bubnelienė sakė, jog „karštą-
ja linija“ gaunama apie 200 skundų per 
metus, iš kurių daugiau kaip pusė pasi-
tvirtina. Jos duomenimis, dar pasitaiko 
atvejų, kuomet skundai vietose nagri-
nėjami ne operatyviai, dažnai vilkina-
ma priimti sprendimus, kartais išvis į 
skundus nereaguojama. Pranešėja pa-
teikė atvejį, kai vieno regiono aplinkos 
apsaugos departamento pareigūnai 4 
kartus tyrė piliečio skundą dėl statybų 
buvusiame miške. visus 4 kartus nebu-
vo nustatyta, kad namas statomas miš-
ko žemėje. Pažeidimą nustatė statybos 
inspektorius – jis kreipėsi į vMt, kuri 
įrodė, jog statinys iš tikrųjų yra miško 
žemėje. O RaaD’o atstovai rado įvairių 
motyvų ir pasiteisinimų nesikreipti į 
vMt. Panašus atvejis buvo vilniaus re-
gione, kai miško žemėje bandyta įreng-
ti teniso kortus. O. bubnelienė siūlė, ki-
lus bet kokiam įtarimui, visada kreiptis 
į vMt, kurios pažyma būtų pagrindas 
priimti teisingus sprendimus. 

kontrolės skyriaus vedėja pabrėžė, 
kad ne patikrinimų skaičius lemia dar-
bo kokybę, kontrolės efektyvumą ir re-
zultatus. teigiamą poveikį daro korup-
cijos prevencija, švietėjiška veikla.
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apibendrindama kontrolės sky-
riaus vedėja O. bubnelienė sakė, kad 
pateikdama kai kuriuos neigiamus 
pavyzdžius, ji norėjo parodyti, kaip 
gali pasireikšti korupcijos požymiai. 
iš paskirų atvejų negalima spręsti apie 
aplinkos apsaugos sistemą aplamai. at-
sakingų pareigūnų, inspektorių greto-
se – dauguma sąžiningų, principingų, 
dorų, puikių ir gerų žmonių. vis dėlto 
problemų dar yra. Jas taisyti ir užkar-
dyti – bendras visų mūsų reikalas. 

užtikrinant skaidrumą 
miškų ūkio sektoriuje
Miškų departamento direktorius val-
das vaičiūnas kalbėjo apie numatomus 
veiksmus ir priemones, užtikrinančius 
skaidrumą miškų ūkio sistemoje. at-
sižvelgiant į bendrą šalies politiką, ki-
tais metais numatoma mažinti verslo 
administravimo naštą, kuo mažiau 
reguliuojant verslo santykius. v. vai-
čiūnas pabrėžė, kad ateity planuojama 
peržiūrėti, pataisyti, pakoreguoti apie 
ketvirtadalį visų teisės aktų, susijusių 
su miškų ūkio reglamentavimu. nu-
matytos aiškios kryptys ir pačiai miš-
kų kontrolei, nes keičiamas požiūris į 
ūkio subjektų veiklos priežiūrą. Į pir-
mą vietą iškeltas konsultavimas, pre-
venciniai veiksmai, o tik vėliau seka 
ūkio subjekto veiklos patikrinimas 
teisės aktų nustatyta tvarka, gautos 
informacijos apie jo veiklą vertinimas 

ir poveikio priemonių minėtiems su-
bjektams taikymas. tokios kryptys jau 
įgauna įstatymų pavidalą ir mūsų par-
eiga savo kompetencijos ribose juos 
koreguoti, rengiant teisės aktų pakei-
timų projektus.

baigiama derinti miškų atkūrimo 
ir kirtimo kontrolės metodika. Pareng-
tas ir atiduotas derinti privačių miškų 
tvarkymo ir naudojimo nuostatų pa-
keitimo projektas. Jame numatyti du 
esminiai pakeitimai: a) leidimai kirsti 
mišką ugdomiesiems ir sanitariniams 
kirtimams bus keičiami pranešimais; 
b) smulkioms iki 3 ha dydžio valdoms 
nereikės miškotvarkos projektų. Šiems 
nuostatams įgijus teisinę galią, keisti-
na ir miškotvarkos projektų rengimo 
tvarka. iki šiol į miškotvarkos projektų 
rengimą, kirtaviečių kontrolę žiūrima 
pro padidintą stiklą. ir tam kažkiek pa-
grindo yra. Juk pagal Transparency In-
ternational lietuvos skyriaus 2006 m. 
paskelbtus tyrimus, miškotvarkos pro-
jektų rengimas ir derinimas bei kirta-
viečių kontrolė išskirtos kaip pačios 
rizikingiausios korupcijos požiūriu. 

Po ilgų ir sunkių diskusijų padidėjo 
reikalavimai miškų atkūrimui. keistina 
vidinės miškotvarkos projektų rengi-
mo sistema, todėl rengimo fazėje svar-
bi miškų kontrolės skyrių pareigūnų 
nuomonė. 

kaip teigė v. vaičiūnas, viena iš ke-
turių miškų įstatymo pagrindinių funk-

cijų, kuri deleguota regionų aplinkos 
apsaugos departamentams – valstybi-
nės miškų inventorizacijos kokybė. kai 
regionuose vykdoma miškų inventori-
zacija, jai turi būti skiriamas pakanka-
mai didelis dėmesys. 

alytaus RaaD Miškų kontrolės 
skyriaus vedėjas Gintautas sventickas 
apgailestavo, kad nekilnojamojo turto 
Registrų centro specialistai nesinaudo-
ja valstybinio miškų kadastro duome-
nimis. Pasitaikė ne vienas atvejis, kai 
turintis licenciją geodezininkas priva-
taus miško kirtavietėje sugeba pakeis-
ti žemės paskirtį, kurį vėliau registrų 
centras užregistruoja. argi nėra me-
chanizmo suderinti miškų tarnybos ir 
registrų centro duomenis?

v. vaičiūno nuomone, reikia atskirti 
du skirtingus dalykus – nekilnojamojo 
turto kadastro nuostatus ir matuotojo 
licenciją. Jei kadastrinius matavimus 
atliekantis geodezininkas neužfiksuoja 
to, kas yra natūroje, jis rizikuoja praras-
ti licenciją. valstybinė miškų tarnyba ir 
registrų centras yra pasirašę sutartį dėl 
duomenų keitimosi. Joje numatyta, kad 
miškų tarnyba ir registrų centras abipu-
siai gali naudotis duomenimis. Registrų 
centras, matyt, nesinaudoja. vienintelė 
išeitis – kreiptis į nacionalinę žemės tar-
nybą su teikimu dėl įstatymą pažeidusio 
matininko licencijos sustabdymo. tai 
pakankamai veiksminga nuobauda.

Rimondas VasiliausKas

 

Mielas skaitytojau, 
Miš ki nin kys tės žur na las ,,MŪSŲ GIRIOS“ 

išliks patikimu Jūsų patarėju, 
informacijos apie valstybinių ir privačių miškų aktualijas skleidėju, 

jei pra tę si te pre nu me ra tą 2011 me tams.

Tai pa da ry ti dar ga li te re dak ci joje. Tel. 8-5 275 2047, el. p. info@musu-girios.lt
Žur na lo in dek sas – 5057, su nuo lai da – 5058. Pre nu me ra tos kai na mė ne siui (su pri sta ty mu ir PVM): dir ban tiems – 11,00 Lt (me tams – 132 Lt), 

stu den tams, pen si nin kams, ne įga lie siems – 7,50 Lt (me tams – 90 Lt). 
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Pagal nusistovėjusią tradiciją savaitę iki 
šv. kalėdų, Generalinė miškų urėdija 
suorganizavo išplėstinį kolegijos posėdį, 
kuriame aptarti svarbiausi šių metų dar-
bai bei numatytos gairės ateinantiems. 
susirinkime dalyvavo GMu vadovybė, 
miškų urėdai, lŽūu Miškų ir ekologi-
jos fakulteto dekanas doc. dr. edmundas 
bartkevičius, Girininkų tarybos pirmi-
ninkas Raimondas Juzikis, Profsąjungų 
federacijos pirmininkas algirdas Rauka.

Prioritetai ir uždaviniai
Generalinis miškų urėdas benjaminas 
sakalauskas apžvelgė veiklos rezultatus 
bei pateikė 2011–2012 m. prioritetus, 
kurie jau buvo pristatyti ir aplinkos mi-
nisterijoje. svarbiausiais ateities veiklos 
prioritetais numatyti: šalies miškingumo 
didinimas, antžeminių automatinių miš-
ko gaisrų stebėjimo sistemų diegimas, 
antikorupcinių priemonių įgyvendini-
mas, miško kirtimų atliekų paruošimo ir 
pardavimo biokurui didinimas bei ben-
dros centralizuotos miškų ūkio veiklos 
informacinės sistemos sukūrimas. 

„nors dėl nebaigtos žemės reformos 
miškų urėdijoms perduodama labai ma-
žai žemės ūkiui nenaudojamų laisvos 
valstybinės žemės fondo žemių, 2010 m. 
miškų urėdijos įveisė 835 ha naujų miškų 
(planuota 786 ha)“, – teigė b. sakalaus-
kas. Šiemet išauginta per 50 mln. vnt. 
miško sodmenų, tinkančių miškui žel-
dinti, ugdymo kirtimais suformuota 961 
ha ąžuolynų (pagal programą – 791 ha). 

automatinės miško gaisrų stebėjimo 
sistemos šiemet pilnai įdiegtos 6 miškų 
urėdijose ir kuršių nerijos nP, o kitąmet 
numatoma dar 7 miškų urėdijose. iki 
2013 m. tokios sistemos bus sumontuo-
tos ir įdiegtos 24-ose miškų urėdijose, 
kurių veiklos teritorijose esantys miš-
kai priskirti i-am ir ii-am gaisrų rizikos 
laipsniui. 

Įgyvendinant antikorupcines prie-
mones, supaprastinta prekybos apvaliąja 
mediena tvarka, todėl jos organizavimas 
ir pasiūlymų vertinimas tapo aiškesnis 
ir skaidresnis. Miškų urėdijų pareigūnai 
dalyvavo mokymuose korupcijos pre-
vencijos klausimais.

siekdama energetinės nepriklauso-
mybės, vyriausybė daug dėmesio skiria 
atsinaujinančių energetikos šaltinių pa-

naujųjų išvakarėse – apie ateities planus

naudojimo didinimui, todėl svarbią vietą 
užima miško kirtimų atliekų paruošimas 
ir pardavimas biokurui. „kitais metais 
numatome, kad miško kirtimo atliekos 
sudarytų apie 7 proc. nuo bendrų kirti-
mų apimčių. Miškų urėdijoms pavesta 
2011 m. padidinti kirtimo atliekų parda-
vimo apimtis nuo 100 tūkst. m³ iki 250 
tūkst. m³.“, – sakė generalinis miškų urė-
das b. sakalauskas.

Deja, stringa integruotos miškų ūkio 
informacinės sistemos kūrimas. nors 
projektas buvo parengtas, tačiau kūrimas 
nepradėtas – šiemet neskirta lėšų iš spe-
cialiosios bendrųjų miškų ūkio reikmių 
finansavimo programos. Dėl dviprasmiš-
kos Finansų ir teisingumo ministerijų 
pozicijos nepavyko konsoliduoti miškų 
urėdijų lėšų, todėl teko parengti Miškų 
įstatymo 7 straipsnio papildymo įstaty-
mo projektą, kuriuo bus siekiama kaupti 
nuosavas lėšas bendram ilgalaikiam tur-
tui įsigyti.

Generalinis miškų urėdas sakė, kad 
pasibaigus pačiam sunkiausiam krizės 
laikotarpiui padidintos miškininkystės 
darbų apimtys, o jaunuolynų ugdymo ir 
retinimo kirtimai turi atitikti miškotvar-
kos nustatytas normas.

Rugpjūčio pradžioje šalyje praūžusi 
audra valstybiniuose miškuose išvertė 
apie 570 tūkst. m³ medienos (nuostoliai 
siekė 25–27 mln. lt), iš kurių 2010 m. 
gruodžio 10 d. jau sutvarkyta 470 tūkst. 
m³ vėjavartų ir vėjalaužų. „Gaila, kad 
tokiai situacijai nebuvome tinkamai pa-
siruošę, juolab, ir teisinė bazė tokiems 
ekstremaliems atvejams dar nepareng-
ta“, – apgailestavo b. sakalauskas. „Džiu-
gina tai, jog, tvarkant vėjavartas, daugu-

ma miškų urėdijų dirbo sutelktai, todėl 
iki pavasario valstybinių miškų pažeisti 
plotai bus sutvarkyti.“ 

lR vyriausybės iniciatyva seimas 
patvirtino Miškų įstatymo 7 str. 3 da-
lies pakeitimą, kuriame bendrosioms 
valstybės biudžeto reikmėms tenkinti 
nustatomi privalomieji 10 proc. atskai-
tymai į biudžetą iš pajamų už parduotą 
žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką. 
vyriausybė ateinantiems metams numa-
tė valstybiniuose miškuose beveik 1 mln. 
m3 padidinti kirtimų apimtis. tam tikslui 
minkštųjų lapuočių medynuose pagrin-
dinius miško kirtimus žadama padidin-
ti 500 ha ekvivalentinio ploto, iškertant 
iki 140 tūkst. m³ medienos per metus. O 
tarpinio miško kirtimo apimtis padidinti 
230 tūkst. m³. „Dėl iki šiol nesuderintų 
teisės aktų vargu ar galima tikėtis, jog ki-
tąmet miškų urėdijų žinion bus perduota 
dalis miškų, rezervuotų nuosavybės tei-
sėms atkurti“, – sakė generalinis miškų 
urėdas b. sakalauskas. „todėl miškų urė-
dijoms bus žymiai sudėtingiau papildyti 
valstybės biudžetą numatytais 70 mln. 
lt. esant sudėtingai šalies ekonominei 
situacijai, pagaliau pastebėta, kad ne vien 
miškininkai gali įnešti papildomų lėšų į 
šalies biudžetą, bet ir įmonės, eksploa-
tuojančios kitus gamtos išteklius – van-
denį, smėlį, žvyrą, durpes ir pan. (tarp 
kitko, ne visus atsinaujinančius). Prin-
cipinga šalies seimo aplinkos apsaugos 
komiteto pozicija davė apčiuopiamų re-
zultatų.“, – tęsė b. sakalauskas. 

Įsisavinant es paramą, šiemet 24 
miškų urėdijoms patvirtintas 261 miš-
ko želdinimo ir žėlimo projektas miškų 
įveisimui 592 ha plote ir patikslinta 17 
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projektų 41 ha plote; 6 miškų urėdijoms 
patvirtinti 66 škvalo pažeistų miško plo-
tų atkūrimo projektai 142 ha plotui. 

iš bendrųjų miškų ūkio reikmių fi-
nansavimo programos 2010 metams 
tikslinių lėšų bei panaudojant miškų urė-
dijų nuosavas lėšas, numatyta miškų urė-
dijose įregistruoti nekilnojamojo turto 
registre valstybės vardu apie 200 tūkst. ha 
valstybinės reikšmės miško žemės sklypų 
ir per 1 tūkst. ha žemės sklypų, perduo-
damų miškų urėdijoms patikėjimo teise 
valstybinės reikšmės miškams įveisti.

„nors lapkričio mėnesį įvykę ap-
valiosios medienos pirkimo pardavimo 
konkursų rezultatai nuteikia optimistiš-
kai, tačiau padidėjusios įmokos į valsty-
bės biudžetą, škvalo padaryti nuostoliai, 
kuro kainų didėjimo tendencijos ateinan-
čiais metais verčia dirbti esant pirmam 
ekstremalių ekonominių sąlygų lygiui“, – 
konstatavo generalinis miškų urėdas. 

aplinkos ministerijos pavedimu kartu 
su Miškų departamentu parengtas valsty-
binių miškų sektoriaus veiklos efektyvu-
mo didinimo priemonių planas, kuriam 
spalio pabaigoje pritarė šalies vyriausybė. 
Įgyvendinus papildomas priemones, kitą-
met miškų urėdijų mokesčiai į valstybės 
biudžetą (neįskaitant pridėtinės vertės, 
gyventojų pajamų ir sodros mokesčių) 
padidėtų 53 mln. lt (nuo 46 mln. lt iki 
99 mln. lt). norint padidinti pajamas, 
teks geriau išnaudoti valstybinės reikš-
mės ir rezervuotų nuosavybės atstatymui 
miškų išteklius. Mobilizuojant vidinius 
rezervus (sumažinant išlaidas miškų 
atkūrimui ir tvarkymui bei viešosioms 
paslaugoms iki minimalių apimčių, bū-
tinų vidinės miškotvarkos projektų įgy-
vendinimui), bus siekiama padidinti pel-
ną. Miškų urėdijoms nustatant minimalų 
privalomą pasiekti 5 proc. pelningumą, 
o pelno mokesčio tarifą padidinus nuo 
15 iki 50 proc., žadama padidinti mo-
kesčių apimtis.

siekiant miškų urėdijų valdymo efek-
tyvumo ir skaidrumo, numatoma steigti 
tarybą, į kurios sudėtį įeitų aplinkos, 
Finansų, Žemės ūkio, ūkio ministerijų ir 
kitų institucijų atstovai, mokslininkai ir 
visuomeninių organizacijų atstovai.

apibendrindamas generalinis miškų 
urėdas b. sakalauskas sakė, jog iš esmės 
valstybinių miškų žinyba dirbo gerai, su-
telktai ir pakankamai efektyviai. tačiau 
pajamų ir išlaidų kritimas 2009 m. skau-
džiausiai smogė per kapitalines investici-

jas, kurios nesiekė net 55 proc. nudėvėto 
ilgalaikio turto vertės. ateinančiais me-
tais siūloma labiau didinti investicijas, 
ypač į tas darbo priemones, kurios ne-
abejotinai atsiperka. karti škvalo pada-
rinių likvidavimo patirtis parodė, kad 
miškų urėdijos žymiai greičiau sutvar-
kytų miškus, turėdamos daugiau nuosa-
vos miško kirtimo ir išvežimo technikos. 
todėl ateity ir numatyta iki 50 proc. visų 
ūkinių darbų atlikti savo pajėgumais. 
Miškų urėdijos tuomet bus labiau gyvy-
bingos, konkurencingos, jų darbas taps 
efektyvesnis. 

Generalinis miškų urėdas paragino 
dar aktyviau informuoti visuomenę apie 
nuveiktus darbus, nevengti bendravimo 
su vietos bendruomene.

Trumpai apie ekonomiką
Miškų urėdijų 2011 m. ūkinės – ekono-
minės veiklos planavimo principus patei-
kė GMu ekonomikos, finansų ir apskai-
tos skyriaus vedėja vitalija charačidie-
nė. Remiantis atliktomis prognozėmis, 
kitais metais numatoma parduoti apie 
3942 tūkst. m3 medienos, iš jų apvaliosios 
medienos – 3298,7 tūkst. m3, nenukirstu 
mišku – 274,1 tūkst. m3, papildomos apva-
liosios medienos iš perbrendusių minkš-
tųjų lapuočių medynų – 140 tūkst. m3, 
papildomos apvaliosios medienos iš ug-
domųjų kirtimų – 230 tūkst. m3. už visą 
parduotą medieną 2011 m. planuojama 
gauti apie 478,7 mln. lt pajamų, o pri-
valomieji atskaitymai (5 +10 proc.) iš 
pajamų už parduotą apvaliąją medie-
ną ir nenukirstą mišką sudarytų apie 
72 mln. lt (dėl padidinto mokesčio tarifo 
ir didėjančių pajamų didėja du kartus). 
lyginant su šiais metais, 2011 m. turėtų 
padidėti bendros miškų urėdijų pajamos 
maždaug 109 mln. litų (nuo 416 mln. 
lt /2010 m./ iki 525 mln. lt /2011 m./). 
bendrosios išlaidos sudarytų – 2010 m. 
apie 403 mln. lt, o 2011 m. prognozė – 
apie 470 mln. lt. ateinančiais metais pri-
valomiesiems darbams numatoma skirti 
7 mln. litų arba 5 proc. daugiau lėšų (pa-
didės nuo 150 iki 157 mln. lt), taip pat 
dėl energetinių resursų brangimo atei-
nančiais metais prognozuojama didesnė 
apvaliosios medienos ruošos savikaina– 
nuo prognozuojamos 35 lt/m3 / 2010 m. 
iki 40-41 lt/m3 2011 m.

ateinančiais metais nenumatoma 
daugiau skirti lėšų reprezentacinėms 
išlaidoms ir neplanuojamas tarnybinių 

automobilių ir automobilių, naudojamų 
tarnybos reikmėms, išlaikymo išlaidų 
apimčių didinimas, išskyrus išlaidų di-
dėjimą dėl energetinių resursų pabran-
gimo. 

ir medienos prekybą 
Generalinio miškų urėdo pavaduotojas 
Gintaras visalga apžvelgė apvaliosios 
medienos pardavimo konkurso 2011 m. 
rezultatus, komentavo kai kuriuos Pre-
kybos apvaliąja mediena taisyklių tobu-
linimo aspektus. kaip teigė G. visalga, 
konkursai vyko sėkmingai, numatoma 
pasirašyti praktiškai visas sutartis visam 
kitų metų i pusmečiui pasiūlytam kie-
kiui – 1120 tūkst. m3. nors medienos 
kainos ateinančių metų pirmam pusme-
čiui gana aukštos, bet jos dar nesiekia 
2007 metų lygio. vidutinė pardavimo 
kaina – 137,4 lt/m3. labiausiai bran-
go plokščių mediena ir malkos – pa-
siūlyta kaina atitinkamai 83,5 lt/m3 ir 
86, 5 lt/m3, už miško kirtimo atliekas 
pasiūlyta 35 lt/m3. Deja, miško kirtimo 
atliekų kiekis nesiekia suplanuoto, to-
dėl miškų urėdijos privalės ii pusmečio 
konkursuose numatyti suplanuoti esamą 
atsilikimą prekyboje kirtimo atliekomis. 
Prekybos apvaliąja mediena taisyklėse 
esminių pakeitimų pastaraisiais metais 
nebuvo. kaip informavo G. visalga, iki 
2011 m. rugsėjo 1 d. planuojama įdiegti 
apvaliosios medienos, pagamintos vals-
tybiniuose miškuose, elektroninę parda-
vimų sistemą. taip supaprastės prekybos 
apvaliąja mediena eiga, sklandžiau vyks 
pasiūlymų vertinimas. norint atlikti pa-
keitimus Prekybos apvaliąja mediena tai-
syklėse, būtina juos pateikti artimiausiu 
laiku, kad galima būtų suspėti įtraukti į 
elektroninę pardavimų sistemą. 

 
Dubravos eM miškų urėdas kęstutis 

Šakūnas supažindino su europos vals-
tybinių miškų asociacijos (eustaFOR) 
istorija ir veikla, papasakojo apie šalies 
miškininkų dalyvavimą jos darbe.

Pasitarimo metu taip pat aptarti miš-
kų urėdijų siūlymai dėl teisės aktų pa-
keitimo. GMu išplėstinio posėdžio da-
lyviai buvo supažindinti su žiniasklai-
doje paskelbta tendencinga informacija 
bei motyvais dėl tiesos neatitinkančių 
teiginių paneigimo.

Rimondas VasiliausKas
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Ministro Pirmininko patarėjos Marijampolės regionui biru-
tės kažemėkaitės kartu su lietuvos žemės ūkio universiteto 
Miškų ir ekologijos bei ekonomikos ir vadybos fakultetais 
bei partneriais iniciatyva gruodžio 10 d. Marijampolėje 
viešbučio „europa Royale“ konferencijų salėje organizuota 
mokslinė – praktinė konferencija „Žemėj Lietuvos ąžuolai 
žaliuos: kaimo vietovė – patraukli gyventi, dirbti ir inves
tuoti“. tai jau antroji tokio pobūdžio konferencija. Pirmoji, 
vykusi vasario 26 d., laisvosios rinkos institutui iškėlus vals-
tybinių miškų privatizavimo idėją, buvo skirta valstybinių 
miškų svarbai valstybės ekonominiame ir socialiniame gy-
venime bei medienos versle. antroji konferencija skirta kai-
mo vietovių pokyčių gerosios patirties skleidimui, skatinant 
partnerystę ir bendradarbiavimą. „nors es kaimo vietoves 
vis labiau veikia su žemės ūkiu nesusiję veiksniai, žemės 
ūkio sektoriaus, kuris vis dar sudaro daugiau kaip 4 proc.
viso bendrojo vidaus produkto ir kuriame dirba 8 proc. visų 
darbuotojų, vaidmuo išlieka gyvybiškai svarbus daugelyje 
kaimo vietovių“ (Economic Analysis..., 2010). 

Mokslininkai, bendruomenių lyderiai, verslininkai šioje 
konferencijoje gvildeno klausimus, susijusius su patrauklios 
erdvės verslui ir gyvenimui kūrimu kaime; partnerystės ir 
bendradarbiavimo vystymu; miškininkyste ir kraštovaizdžio 
formavimu, kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir verslu-
mo ugdymu; atsinaujinančios energijos išteklių panaudoji-
mu; jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimu. 

Ministro Pirmininko patarėja birutė kažemėkaitė susi-
rinkusiuosius supažindino su Marijampolės regiono prob-
lemomis ir ateities gairėmis. Šalies regioninė politika turėtų 
būti labiau orientuota į gyvenimo lygio kėlimą provincijoje ir 
socialinės atskirties mažinimą tarp didžiųjų miestų ir kaimo 
gyventojų. Pranešėja sakė: „neseniai paskleista gera žinia apie 
saulės energijos technologijų tyrimo ir gamybos centrą viso-
riuose pirmiausia turėtų būti naudinga silpniausių regio no 

miškas ir miškininkai 
kaimo plėtros kontekste

savivaldybių gyventojams, o tik vėliau gautą energijos perte-
klių būtų galima eksportuoti. aš norėčiau, kad nebeliktų savi-
valdybių, kurios neišgali šildyti savo bibliotekų ar kitų viešųjų 
įstaigų, kurios dešimtą valandą vakaro palieka miestelį visiš-
koje tamsoje“. Regiono ateitį b. kažemėkaitė sieja su atsinauji-
nančiais energijos šaltiniais. anot jos, reikia išnaudoti turimą 
žemės ūkio bazę, nenašias žemės ūkio produkcijos šakas kei-
čiant atsinaujinančių energetikos išteklių kūrimu. kaime ska-
tinamas perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos, tačiau trūksta 
specialistų, galinčių patarti, kokiu verslu užsiimti ir kokiais 
struktūriniais fondais žmogus gali pasinaudoti. „taigi mūsų 
akys krypsta į Žemės ūkio universitetą“, – sakė b. kažemėkai-
tė. Ji pakvietė visas bendruomenes, visus valdžios sluoksnius 
ir visus savo kraštui neabejingus piliečius kartu diskutuoti ir 
surasti atsakymą – ką turime padaryti, kokius sprendimus 
priimti, kad mūsų vaikai norėtų gyventi kaime, kad jiems ten 
būtų ne tik patogu, bet ir dvasiškai gera. kad ir toliau mūsų 
šaknys būtų stiprios ir gyvybingos.

viena iš kaimo vietovės vystymo valdymo priemonių yra 
rinkodara, įtraukianti vietos veikėjus, siekiant vietovę pada-
ryti patrauklia gyventi, dirbti, investuoti ir keliauti. Rinko-
daros principų perkėlimas iš verslo į nepelno sritį reikalauja 
novatoriško požiūrio priimant bei įgyvendinant strateginius 
sprendimus. kaimiškosios vietovės seniūnas, siekdamas 
užtikrinti seniūnijos vystymąsi, turi skatinti inovacijas bei 
part nerystę tarp vietos gyventojų, verslo ir vietos valdžios. 

Glaudžiai su šiomis mintimis susijusį pranešimą apie 
aukštos kvalifikacijos specialistų rengimą lietuvos kaimui 
perskaitė lŽūu studijų prorektorius prof. Jonas čaplikas, 
su kuriuo į diskusiją apie tarpusavio konkurenciją ir bend-
radarbiavimą įsitraukė Marijampolės kolegijos direktorius 
sigitas valančius. 

Generalinis miškų urėdas benjaminas sakalauskas, svei-
kindamas konferencijos dalyvius, sakė, jog miškai ir miški-

Konferencijos rengėjai B. Kažemėkaitė, E. Bartkevičius, N. Stončiuvienė; pranešimą skaito 
generalinis miškų urėdas B. Sakalauskas

ninkai yra neatskiriama kaimo dalis. 
Miškininkai vietose yra renkami ta-
rybų nariais, aktyviai dalyvauja visuo-
meniniame gyvenime. Pirmoji grandis 
prie miško – girininkai  – nuolat skati-
nami būti aktyviais kaimo bendruome-
nių nariais. Praėjusioje konferencijoje, 
siekiant užkirsti kelią tuo metu siūly-
tam valstybinių miškų privatizavimui, 
užtikrinti subalansuotą miškų ūkio 
plėtrą, miškų ūkio ir kaimo politikos 
formavimo ir įgyvendinimo tęstinumą, 
buvo priimta rezoliucija, kuri tuo metu 
suvaidino pozityvų vaidmenį. „siūlyta 
valstybinių miškų valdymo sistemos 
reorganizacija, iv-os grupės miškų 
privatizacija didžiausią žalą būtų pa-
dariusi regionų plėtros politikai, – sakė ak
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b. sakalauskas. – Regionuose – mūsų kultūrinės ir istorinės 
šaknys. Regionuose dirba apie 2000 aukščiausios klasės miš-
kininkų specialistų. Jei būtų kuriama viena įmonė (akcinė 
bendrovė ar kt.), specialistų liktų tik pusė, o kiti turėtų pa-
sitraukti, trečdalis greičiausiai pasirinktų išvykimą į užsie-
nį. be to, būtų pablogintos sąlygos regionų medienos per-
dirbėjams“. kalbėjusysis pabrėžė, kad ažiotažą kelia vos keli 
stambiausi medienos perdirbėjai, reikalaudami savo verslui 
išskirtinių sąlygų. „kas tuomet liktų vidutiniam ir smulkiam 
verslui regionuose?“ – retoriškai klausė generalinis miškų 
urėdas. Jis užsiminė apie dvi problemas, ypač aktualias miš-
kuose dirbantiems ar medienos verslu regionuose užsiiman-
tiems žmonėms: tai tam tikros lengvatos vidaus medienos 
perdirbimo įmonėms bei parama biokuro žaliavos tiekė-
jams. Jis pabrėžė, kad medienos prekyboje trūksta kai kurių 
norminių dokumentų, kad dar daugiau medienos galėtų lik-
ti lietuvoje. Deja, sudaryti lengvatines sąlygas mūsų šalies 
medienos perdirbėjams neleidžia es šios srities nuostatai: 
europos sąjungoje tarp šalių narių sienų nėra ir negali būti. 
tačiau prekybos mediena srityje tam tikri saugikliai vidaus 
perdirbėjų atžvilgiu ateityje turėtų būti sudėti. 

Dėl biokuro: energetikos įstatyme ir kituose turi atsiras-
ti nuostatos, kad kompensacija už biokuro žaliavą atitektų 
jos tiekėjams (miško, žemės savininkams ar valdytojams), o 
ne energijos gamintojams. (Šia linkme kryptingai veikiama, 
bendradarbiaujant su uab „Juodeliai“ generaliniu direkto-
riumi Juozupu Zimnicku bei kitais – aut. pastaba). 

„aukščiausia išmintis yra gamtos 
tvarkos pažinimas“ – šiais Deni Didro 
žodžiais pranešimą „kaimas ir miškas“ 
pradėjo lMs girininkų bendrijos tary-
bos pirmininkas Raseinių miškų urė-
dijos viduklės girininkas Raimondas 
Juzikis. Girininkija – kaimo bendruo-
menės dalis, girininkas – tarpininkas 
tarp gamtos ir žmogaus. svarbus ir 
eigulių vaidmuo. tą iliustruoja dar 
1921 m. Miškų departamento išleistas 
įsakymas, reglamentuojantis eigulių 
elgesį: neimti dovanų, nepataikauti 
giminėms ir kaimynams, be girinin-
ko rašto neleisti kirsti medžių, buvoti 
miške ir naktį, viską stebėti... kaimo ir 
miško ryšys visais laikais buvo neatsie-
jamas dvasiniu, socialiniu ir materialiu 

aspektu. tačiau kaimų, kaip ir miestų žmonės, emocingai 
reaguoja į pokyčius miškuose, ypač į plynai iškirstas biržes, 
medieną gabenančius medienvežius. antra vertus, ne visa-
da suprantami gamtosauginiai ir teritorijų planavimo reika-
lavimai: kaimo žmogus neretai juos vertina negatyviai. 

R. Juzikis trumpai aptarė materialųjį (malkavimo ga-
limybės) kaimo santykį su mišku ir miškininkais. ir nors 
parduoti medieną stačiu mišku urėdijoms yra nenaudinga, 
bet tai yra valstybinių miškų „duoklė“ kaimo gyventojui. 

kaimai labai pamažu, bet pradeda atsigauti: kuriasi 
bend ruomenės, žmonės statosi arba renovuoja namus, at-
siranda kultūros židiniai. Pastaruosiuose kiekvienam giri-
ninkui privalu dalyvauti, stiprinti ryšius su kaimo bendruo-
mene, jaunimu, skatinti jaunųjų miško bičiulių veiklą, ak-
tyviai bendrauti su privačių miškų savininkais. Girininkas 
turi žinoti, kas vyksta ne tik valstybiniuose miškuose, bet ir 
girininkijos teritorijoje esančiuose privačiuose miškuose. 

„nors dažniausiai gyvenamosios vietos patrauklumas 
priklauso nuo vietos valdžios veiklos ir iniciatyvos, tačiau 
savo indėlį galime įnešti kiekvienas. Manau, kad šioje 
srityje, kaip ir laisvalaikio užimtumo, daugiau pagalbos 
galėtume sulaukti iš vietos verslininkų“, – sakė b. kaže-
mėkaitė. 

atsiliepdamas į šį raginimą apie jaunimo laisvalaikio 
užimtumo organizavimą papasakojo uab „Juodeliai“ ge-
neralinis direktorius Juozupas Zimnickas. Šis verslininkas 
jau 15 metų remia Marijampolės vaikų ir jaunimo futbolo 
bei krepšinio komandas, buvo vienas iš „sūduvos“ futbolo 
komandos, dabar garsios ir europoje, gaivintojų, ir jam ne 
tas pat, kokia užaugs jaunoji karta. 

„kaimo mokyklos nebeturi sporto salių, kai kur net ir 
mokyklų nebeliko, o prie miestelių buvę sporto aikštynai 
užžėlę ir sunykę, daugelyje kaimų išlikusi tik etnografinė 
kultūrinė veikla netenkina viso jaunimo“, – tokį vaizdą nu-
piešė J. Zimnickas. todėl jis siūlė suvienyti bendruomenių 
ir verslo pajėgas, pasitelkti es lėšas, skirtas tokiems projek-
tams, ir rengti įvairaus dydžio sporto objektus ne tik seniū-
nijų centruose, bet ir kaimuose. 

konferencija kaimo sodybų tuštė-
jimo metais išties aktuali. Džiugu, kad 
apie šią problemą jau garsiai ir daug 
kalbama. Džiugu, kad ir miškininkai re-
gionų visuomenėje užima deramą vietą. 
tik liūdina, kad nereta girininkija kai-
me yra likusi vienintelė „valdiška“ įstai-
ga su stacionariu telefonu, o girininkas – 
vienintelis operatyvus kaimo žmogaus 
patarėjas visais oficialiais klausimais. 
belieka tikėtis, kad dorų verslininkų ir 
aktyvių valdininkų pastangomis kaimai, 
pasinaudodami europos sąjungos para-
ma, išties pradės atsigauti, kad šalia gi-
rininkijų atsiras kitų įstaigų, kad miškų 
urėdijos su girininkijomis dirbs stabiliai 
ir jų skaičius nemažės. 

JūRaTė Rečiūnienė
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Kalėdų eglė – sostinės Katedros aikštėje

Vy
ta

ut
o 

Kn
yV

os
 n

uo
tra

uk
a

kalėdų eglutė taikosi prie laikmečio
kalėdų eglutė – viena pagrindinių žiemos švenčių atributų. 
teigiama, kad puošti eglutę jau Xvi amžiuje pradėta vo-
kietijoje, o lietuvoje ši tradicija atsirado tik praėjusiame 
šimtmetyje.

eglė puošiama nuo senų laikų
amžinai žaliuojantį medį – eglę – žiemos švenčių metu 
puošia tikriausiai visas pasaulis. iš kur atėjo ši tradicija, 
yra ginčijamasi – rašytiniai šaltiniai rodo, kad eglė pradėta 
puošti vokietijoje, tačiau kaimyninė latvija nenusileidžia 
ir teigia, kad pirmasis medis dar 1510 m. buvo papuoštas 
Rygos aikštėje. 

Šiandien kiekviena šalis turi savas eglės puošimo tradici-
jas, kurios, keičiantis laikams, taip pat kinta.

Puošdavo ir pušį
„Į lietuvą eglutės puošimo tradicija atėjo per vokietiją, – 
pasakojo žymi lietuvos etnologė, žurnalistė, tautosakininkė 
Gražina kadžytė, – tai matyti iš ievos simonaitytės raštų“. Pa-
klausta, kodėl atsirado tradicija puošti būtent eglutę, etnolo-
gė pasakojo: „visų pirma dėl to, kad tai – visuomet žaliuojan-
tis medis. seniau žmonės puošdavo nebūtinai eglutę – kalė-
diniais papuošimais dabindavo ir pušį. eglutė populiaresnė 
dėl paprastos priežasties: jos forma gražesnė, ji vaizdiškai at-
rodo gražiau. Juk dažniausiai ir piešiniuose vaikai vaizduoja 
būtent eglutę – tiesiog ją daug paprasčiau nupiešti“. 

Pasak G. kadžytės, eglutė dažniausiai būdavo puošiama 
iš šiaudų padarytomis žvaigždutėmis, popieriniais darbe-
liais, obuoliukais, saldainiais. saldainių ypač laukdavo vai-
kai – kai eglė būdavo nupuošiama, saldumynai atitekdavo 
mažiesiems. „apskritai tradicija puošti eglę atsirado visai 
neseniai – tik XX amžiuje. anksčiau jos būdavo puošiamos 

mokyklose, namuose 
jų nebūdavo“, – tei-
gė etnologė. Pasak 
jos, pats puošimas 
ypatingos paskirties 
neturi – medis puo-
šiamas dėl to, kad tai 
paprasčiausiai gražu.

Dar viena visai 
nesena tradicija – po 
egle dėti dovanas. 
anot tautosakinin-
kės, ši tradicija atsi-
rado greičiausiai dėl 
to, kad tiesiog gy-
vename pertekliuje: 
„nemanau, kad tų 

G. Kadžytė sako, kad, puošiant plastikines 
eglutes, tausojami miškai
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žmonių, kurie puošia eglę gražiausiais žaisliukais, kurie gau-
na daug dovanų, kalėdos yra gražesnės už tų, kurie viso to 
nedaro...“, – sakė G. kadžytė.

Plastikiniam pasauliui – plastikinės eglės
Šiais laikais eglės ne vienuose namuose yra puošiamos gero-
kai prieš šventes. tačiau G. kadžytė nemano, kad tai atsirado 
šiuolaikinėje visuomenėje: „Dažniausiai eglė būdavo puošia-
ma kūčių vakarą, tačiau tai – tikrai labai individualu. seniau, 
visai kaip ir dabar, eglutės puošimas priklausydavo nuo šei-
mos tradicijų“. senovės lietuvių šeimose šventė būdavo ne 
tik eglės puošimas, bet ir nupuošimas. 

Paklausta, ką mano apie plastikines eglutes, kurios 
tampa vis madingesnės, G. kadžytė sakė: „nemanau, kad 
tai yra didelė blogybė. Juk gyvename nebe devyniolikta-
me amžiuje – aplink mus viskas keičiasi. Dabar gyvename 
„plastikiniuose“ namuose – juose plastikiniai langai, plas-
tikinės grindys, stalo paviršius taip pat plastikinis. tai ko-
dėl nepasistačius ir tokios pat eglutės? turime taikytis prie 
aplinkos, kintančio pasaulio. Juk nesame nusistatę prieš 
plastikinius langus, nenusistatykime ir prieš eglutes. kaip 
gyvename, taip ir švęskime“. 

etnologė mano, kad tokiu būdu išsaugomi ir miškai. 

miškininkai dalijo šakas
aplinkos ministerija ir Generalinė miškų urėdija jau antrus 
metus organizavo akciją „Parsinešk kalėdas į savo namus“. 
akcijos metu visos 42 šalies miškų urėdijos dovanojo žmo-
nėms eglių šakas – kad kiekvienas pajustų šventę namuose 
nekirsdamas viso medžio. eglučių ir pušų šakos buvo da-
lijamos pagrindinėse miestų aikštėse, o išdalyti buvo pasi-
ruošta net 100 tūkstančių šakų. 

tikimasi, kad taip bus sumažintas noras per šventes pasi-
pelnyti kertant egles, taip pat norima, kad žmonės suprastų, 
jog kiekvienas nukirstas medis – tai nuostolis ne tik gamtai, 
bet ir pačiam sau.

sigita oBelevičiūTė
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kas naujo teisės aktų, 
reglamentuojančių miškų atkūrimą ir įveisimą, 

pakeitimuose?neseniai pakeistų Miško atkūrimo ir 
įveisimo nuostatų bei Miško įveisimo 
ne miško žemėje taisyklių reikalavi-
mai svarbūs valstybinių miškų valdy-
tojams ir miškų savininkams, todėl 
norėtųsi, kad jie būtų teisingai suprasti 
ir vykdomi.

miško atkūrimo ir įveisimo 
nuostatų pakeitimai
nustatyta, kad vidutinės ir ilgos rota-
cijos (auginami daugiau kaip 5 metus 
vienos medžių rūšies) plantaciniai miš-
ko želdiniai gali būti veisiami tik tuose 
plotuose, kuriuose prieš tai miškas ne-
augo, išskyrus atvejus, kai jie sodinami 
moksliniams tyrimams atlikti. todėl 
plantaciniais miško želdiniais laiko-
mi tokie želdiniai, kuriuose nėra jokių 
kitų medžių rūšių priemaišos ar juos 
auginant taikomos specialios technolo-
gijos. kad miško želdiniai plantaciniai, 
turi būti nurodyta Miško želdinimo ir 
žėlimo projekte. taip nustatyta dėl to, 
kad greitai augančios medžių rūšys ar 
jų auginimo technologijos gali turėti 
neigiamos įtakos miško ekosistemoms 
(pvz., hibridinės drebulės). Šie želdiniai 
priskiriami ūkiniams (iv gr.) miškams. 
Miško kirtimų taisyklėse nustatyta, kad 
plantacinių miškų, skirtingai nei kitų iv 

gr. miškų, kirtimo amžius neribojamas. 
veisiant plantacinius hibridinės drebu-
lės želdinius leidžiamas iki 30 proc. ma-
žesnis pradinis želdinių tankis nei kitų 
drebulynų. Jis turės būti ne mažesnis 
nei 1051 vnt./ha, tačiau 5-ais metais po 
pasodinimo ir vietinės kilmės, ir hibri-
dinių drebulynų kokybė vertinama vie-
nodai – želdinių tankumas turi būti ne 
mažesnis kaip 900 vnt./ha.

Į nuostatus iš Miško sanitarinės ap-
saugos taisyklių perkelti pakoreguoti 
miško sanitarinės apsaugos reikalavi-
mai, atkuriant ir įveisiant mišką: 

– ii–iv gr. pušynuose, buvusiuose 
šakninės pinties židiniuose miškas turi 
būti atkuriamas lapuočių medžių rūši-
mis. Šio reikalavimo galima nepaisyti 
tik kuršių nerijos nP teritorijoje, atsi-
žvelgiant į šios vietovės išskirtinumą;

– atkuriant mišką tik spygliuočių me-
džių rūšimis, nb augavietėse grupėmis 
(ne mažiau kaip 1 proc. želdavietės ar žel-
vietės ploto) turi būti veisiami nektaringi 
lapuočiai medžiai ir krūmai arba išsaugo-
mi jų savaiminukai (anksčiau šis reikala-
vimas buvo taikomas ir na augavietėje);

– atkuriant eglynų kirtavietes, kurio-
se eglių kelmų su centriniu puviniu yra 
40 proc. ir daugiau, arba nuo grybinių 

ligų ar vabzdžių kenkėjų pažeidimų žu-
vusių spygliuočių kirtavietes, želdinių ar 
žėlinių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 
50 proc. lapuočių medžių rūšių.

veisiant mišką želdinių ar žėlinių rū-
šinė sudėtis projektuojama atsižvelgiant 
į rekomendacijas ,,Miško želdinimo ir 
žėlimo skatinimo technologiniai mode-
liai žemės ūkiui nenaudojamose žemėse“ 
(vilnius, 2005). Jas galima rasti aplinkos 
ministerijos internetiniame puslapyje 
www.am.lt rubrikoje ,,Miškai“. Šio lei-
dinio prieduose nurodytos galimos rū-
šinės sudėtys įvairios funkcinės paskir-
ties miškams, atsižvelgiant į dirvožemio 
sąlygas. tai reiškia, kad želdinių ar žėli-
nių sudėtyje turi būti tos medžių rūšys, 
kurios nurodytos pateikiamose rūšinėse 
sudėtyse, tačiau jų deriniai ir kiekis gali 
kisti. tai padaryta dėl to, kad pastaruoju 
metu, siekiant gauti kuo daugiau naudos 
iš valstybės, kaip iš gausybės rago pasi-
pylė privačioje žemėje veisiamų želdinių 
projektų, kuriuose želdinių rūšinė sudė-
tis neatitinka augavietės sąlygų. Projektų 
rengėjai ir savininkai teigia, kad jų norai 
yra svarbesni už miškininkystės logiką. 
Jei būtų vadovaujamasi šiuo principu, 
tai Miško želdinimo ir žėlimo projektų 
nereikėtų tvirtinti. Projektą tvirtinantis 
asmuo asmeniškai atsako už jo teisin-
gumą: garantuoja, kad, įvykdžius jame 
nurodytas priemones, bus pasiektas 
tikslas – išaugintas kokybiškas miškas. 
anksčiau projektų rengėjai ir net juos 
tvirtinantys valstybiniai miškų pareigū-
nai nuostatų 1–3 priedų reikalavimus 
atkuriant mišką dažnai klaidingai taiky-
davo veisiamiems miškams. 

nustatyta, kad, veisiant spygliuočius, 
ir siekiant ateityje išvengti šakninės pin-
ties pažeidimų, jie gali būti sodinami re-
tesni nei kirtavietėse. Želdinių tankis gali 
būti iki 20 proc. mažesnis nei nurodyta 
nuostatų 4 priede, žėlinių – iki 20 proc. 
mažesnis nei nurodyta jų 4 punkte, to-
dėl atitinkamai sumažinti ir spygliuočių 
želdinių ar žėlinių kokybės reikalavimai 
(nuostatų 9 priedas).

Pasikeitė ne tik Miško želdinimo ir 
žėlimo projekto, rengiamo valstybinėje 
žemėje, forma, bet ir jo rengimo reika-
lavimai. nustatyta, kad sklypui, kuriame 
planuojamas miško žėlimas, projektas 

Auga nauja miško karta (Šilutės m. u.)

lo
Re

To
s 

sk
iR

Bu
Ti

en
ės

 n
uo

tra
uk

a

m
išk

ini
nk

ys
tė



16 MūsŲ GiRiOs / 2010 / 12

ir žėlimo projektą, kurį tvirtina tos teritorijos miškų urėdijos 
urėdas ar jo įgaliotas valstybinis miškų pareigūnas. Projekto for-
ma nesikeitė, tačiau patvirtinti jo rengimo reikalavimai. Projek-
tų rengėjai šiuos reikalavimus kritikuoja dėl smulkmeniškumo, 
tačiau projektas turi būti aiškus, išsamus ir naudingas neturin-
čiam specialaus išsilavinimo miško savininkui. 

nustatyta, kad privatus miškas atkuriamas pagal vidinės 
miškotvarkos projektą. Jame turi būti suprojektuotas ir su miš-
ko savininku suderintas miško atkūrimo būdas, tikslinės medžių 
rūšys, jų išdėstymas, bendras tankis 1 ha ir želdinių ar žėlinių 
priežiūros ir apsaugos priemonės. kai miškas kertamas be vidi-
nės miškotvarkos projekto arba jame nesuprojektuotos miško 
atkūrimo priemonės, miškas atkuriamas pagal biržės rėžėjo su-
darytą Miško želdinimo ir žėlimo projektą, kuris netvirtinamas.

valstybinėje ir privačioje žemėje atkuriant mišką, atliekant 
medynų ar krūmynų pertvarkymą kirtavietei ar pertvarko-
mam plotui, o įveisiant mišką – vienam ar keliems besiribo-
jantiems kadastriniams ar taksaciniams sklypams rengiamas 
vienas Miško želdinimo ir žėlimo projektas. Įveisiant mišką, 
kai norima gauti rūšinę sudėtį atitinkančią miško įveisimo iš-
moką, ir viena skirtingos (-ų) medžių rūšies (-ų) grupė užima 
0,5 ha ir didesnį plotą, tokiam plotui (-ams) gali būti rengia-
mas atskiras (-i) projektas (-ai). 

valstybinėje ir privačioje žemėje įveisiant mišką, projek-
to brėžinyje turi būti pažymėtos 0,3 ha ir didesnės skirtingų 
medžių rūšių grupės, visos neželdintinos juostos šalia kitų, su 
suprojektuotais želdiniais ar žėliniais besiribojančių, žemės sa-
vininkų ar valdytojų sklypų, melioracijos įrenginių, elektros 
linijos, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių trasos, 0,1 ha ir 
didesni plotai, kuriuose miškas neveisiamas, įvairūs intarpai. 
veisiant mišką privačioje žemėje, projekto brėžinyje nurodomas 
veisiamo miško plotas ir želdinamas ar želiantis plotas. Projekte 
reikia nurodyti, ar želdiniai yra plantaciniai, ar bandomieji.

Dažnai keliamas klausimas, ką rašyti projekto 1.2 ir 1.3 
punktuose grafoje ,,bendras tankis“? Paaiškinu, kad šioje grafo-
je nurodomas normatyvinis želdinių ar žėlinių tankis: toks, koks 
turi būti, atsižvelgiant į nuostatų 13 ar 14 punktų reikalavimus. 
buvusioje projekto formoje buvo nurodomas ir projektavimo 
metu rastų savaiminukų kiekis, tačiau šios informacijos dabar 
atsisakyta. Grafa ,,Miško želdinimo metai ir sezonas“ užpildo-
ma tik pasodinus mišką. kadangi ateityje bus kuriama projekto 
kompiuterinė programa ir duomenų bazė, todėl galbūt kas nors 
turi pastebėjimų, kaip padaryti projektą patogesnį, nekeičiant 
svarbiausių jo grafų. Manau, dar galima šiek tiek jį patobulinti, 
todėl lauksiu pasiūlymų elektroniniu paštu. 

kilo klausimų, kaip projektuojant nustatyti mišrių želdi-
nių ar žėlinių rūšinę sudėtį, kai atskirų medžių rūšių tankis 
labai skiriasi: pavyzdžiui, ąžuolas sodinamas 8 tūkst. vnt./ha, 
o eglė – 3,1 tūkst. vnt./ha. nors ąžuolas užima daug mažes-
nį plotą nei eglė, tačiau, kai rūšinė sudėtis skaičiuojama pagal 
medelių kiekį, gaunamas ąžuolynas su eglės priemaiša, todėl 
vertinant tokių želdinių ar žėlinių kokybę, turėsime problemų 
dėl rūšinės sudėties neatitikimo. Manau, kad mišrių želdinių 
ar žėlinių rūšinė sudėtis, kai skirtingų rūšių tankis labai skiria-
si, turi būti nustatoma kiekvienos rūšies užimamą plotą, jei jį 
įmanoma nustatyti (mišrinama juostomis, eilėmis, grupėmis, 
o ne padrikai).

nustatyta, kad miško želdiniai ir žėliniai turi būti atsodina-
mi, kai augančių gyvybingų projektuotų medžių ir krūmų rūšių 
tankis želdiniuose pirmaisiais jų augimo metais mažesnis kaip 

turi būti parengtas ne vėliau kaip per 2,5 metų po miško iškir-
timo, nes pagal Miškų įstatymą miškas turi būti atkurtas per 3 
metus, todėl projektas turi būti parengtas ir patvirtintas šiam 
terminui dar nepasibaigus, kad būtų galima spėti dirbtinai at-
kurti mišką, jei žėlimas nepavyktų. kertant mišką atvejiniais 
kirtimais, kai po paskutinio kirtimo atvejo tikslinių medžių 
rūšių žėlinių vidutinis aukštis yra ne mažesnis kaip 0,5 m ir 
jų tankis atitinka nuostatų 38 punkte nustatytus reikalavimus, 
projektas nerengiamas, bet surašomas laisvos formos miško 
atkūrimo aktas. Jame turi būti nurodyta žėlinių vieta, plotas, 
augavietė, vidutinis aukštis, tankis, amžius ir rūšinė sudėtis. 
Šį aktą tvirtina miškų urėdas ar jo įgaliotas valstybinis miškų 
pareigūnas, kitų valdytojų ar naudotojų miškams – jų įgalioti 
asmenys. kai taikant atvejinius kirtimus šių rodiklių pasiek-
ti nepavyksta arba taikomos žėlimą skatinančios priemonės, 
projektas rengiamas prieš paskutinį kirtimo atvejį arba po jo, 
atsižvelgiant į susidariusias sąlygas miškui atkurti. Projektas 
ar miško atkūrimo aktas saugomas, kol bus nukirstas pagal jį 
įveistas arba atkurtas medynas. 

valstybinėje žemėje atkuriant ar įveisiant mišką, kai viena 
skirtingos (-ų) medžių rūšies (-ų) grupė ir (ar) skirtingas miš-
ko atkūrimo būdas (želdinimas, žėlimas, mišrus) užima 0,3 ha 
ir didesnį plotą, miško želdinimo ar žėlimo priemonės šiems 
plotams projektuojamos atskirai ir jie pažymimi projekto brė-
žinyje numeruojant eilės tvarka. neatkuriami ar nepertvarko-
mi plotai (0,1 ha ir didesni, išskyrus valksmus), skirti techno-
loginėms, gamybinėms miškų ūkio ar kitoms reikmėms, pa-
žymimi projekto brėžinyje ir įrašomi į projektą. visų šių plotų 
dydžiai nustatomi apytikriai, tačiau jų suma turi atitikti visą 
kirtavietės ar pertvarkomo miško plotą. 

Privačioje žemėje miškas įveisiamas ir medynai ar krūmynai 
pertvarkomi pagal nuostatų 6 priede nurodytą Miško želdinimo 

Atkuriama Biržų giria
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žemės tarnybos padaliniui žemėtvarkos 
skyriui pateikia prašymą, kuriame nu-
rodo žemės sklypo, kuriame pageidauja 
įveisti mišką, kadastro numerį (nuosa-
vybę patvirtinančio dokumento pridėti 
nereikia) ir prie jo prideda žemės sklypo 
plano M1:10 000 su pažymėtomis ribo-
mis, pagal kurias jis pageidauja įveisti 
mišką, kopiją.

Pasikeitė ir Pažymos apie želdinių 
ar žėlinių apskaitą išdavimo tvarka ir 
forma. Ji reikalinga ne tik siekiant gauti 
paramą, bet ir kai norima pakeisti žemės 
sklypo, kuriame pasodintas ar savaime 
želia miškas, pagrindinę tikslinę žemės 
naudojimo paskirtį ar žemės naudme-
nų sudėtį. todėl žemės savininkas, no-
rėdamas tai padaryti, ne anksčiau kaip 
po pusės metų po miško įveisimo, jeigu 
miškas įveistas pavasarį, ir ne anksčiau 
kaip po metų po miško įveisimo, jeigu 
miškas įveistas rudenį, o žemėje, kurioje 
miškas želia savaime, ne anksčiau kaip 
po metų po Miško želdinimo ir žėlimo 
projekto sudarymo rugpjūčio 1 – lapkri-
čio 1 d. apie tai praneša RaaD-o rajono 
agentūrai. Ši parengia Pažymą apie miš-
ko želdinių/žėlinių apskaitą arba išduo-
da jos kopiją, jeigu tokia pažyma buvo 
anksčiau išduota ir jos galiojimo termi-
nas nepasibaigęs (galiojimo laiką įrašo 
apskaitą atlikęs pareigūnas, siekiant, kad 
ji būtų panaudojama ir kadastro duome-
nims tikslinti). 

nepaisant atlikto nemažo darbo, 
minėtuose teisės aktuose dar yra nema-
žai tobulintinų nuostatų reikalavimų, 
kurių dėl įvairių priežasčių nepavyko 
įgyvendinti.

ZiTa BiTvinskaiTė
aplinkos ministerijos miškų departamento 
miškininkystė skyriaus vyriausioji specialistė

o želdinius ar žėlinius, neatitinkančius 
bent vieno šiame priede nurodyto krite-
rijaus, įvertinant ,,blogai“. 

Reikalavimai pertvarkant medynus 
ir krūmynus, išskyrus projekto rengimo 
reikalavimus, iš nuostatų perkelti į Miš-
ko kirtimų taisykles.

Kas naujo pakeistose 
miško įveisimo ne miško žemėje 
taisyklėse
Jos buvo pakeistos dėl to, kad šių metų vi-
duryje įvyko apskričių reforma ir terito-
riniai žemėtvarkos skyriai tapo pavaldūs 
nacionalinei žemės tarnybai. Pasinaudo-
jus šia proga, patikslinti ir kai kurie šių 
taisyklių reikalavimai. Priimant spren-
dimą dėl leidimo veisti mišką išdavimo, 
atsižvelgiama į pasikeitusius saugomų 
teritorijų tvarkymo reglamentus. Mišką 
veisti draudžiama žemės sklypuose, ku-
riuose įveisus mišką turi būti keičiama 
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis 
pagal Pagrindinės tikslinės žemės nau-
dojimo paskirties nustatymo ir prašymų 
leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės 
naudojimo paskirtį padavimo, nagrinė-
jimo ir sprendimų priėmimo taisyklių 
nuostatas, tačiau vadovaujantis kitų teisės 
aktų nuostatomis šių žemės sklypų pa-
grindinę žemės naudojimo paskirtį keisti 
draudžiama. leidimas neišduodamas, 
kai žemės sklypas, kuriame pageidauja-
ma įveisti mišką, savivaldybės teritorijos 
miškų išdėstymo žemėtvarkos schemoje 
patenka į prioritetinius plotus, kuriuose 
numatyta įveisti mišką, tačiau pagal šias 
taisykles šiame plote įveisti mišką drau-
džiama (po schemos patvirtinimo dėl 
įvairių priežasčių žemė priskirta teritori-
jai, kurioje mišką veisti draudžiama).

Žemės savininkas, norintis ne miško 
žemės sklype veisti mišką, nacionalinės 

85 proc., trečiaisiais metais želdiniuose 
ir žėliniuose – mažesnis kaip 80 proc. 
nuostatų 13 punkte nurodyto (anksčiau 
buvo – projektuoto) tankio arba kai jie 
sklype auga netolygiai. atsižvelgus į tai, 
kad dažnai pasodinama daugiau nei pro-
jektuota, norint vėliau išvengti atsodini-
mo rūpesčių.

nustatyta, kad želdiniai ar žėliniai 
laikomi žuvusiais, kai jie dėl abiotinių, 
antropogeninių ir biotinių veiksnių žuvo 
ar labai pažeisti (75-iuose proc. ir dides-
niame plote). Jų žuvimo faktą valstybi-
niuose miškuose nustato miškų urėdo 
arba kito miškų valdytojo įsakymu su-
daryta komisija. Jei želdiniai ar žėliniai 
žuvo 0,5 ha ir didesniame plote dėl ligų 
ar kenkėjų pažeidimų, į komisijos sudėtį 
įtraukiamas valstybinės miškų tarnybos 
atstovas. Privačiuose miškuose želdinių 
ar žėlinių žuvimo faktą nustato RaaD 
rajono agentūros valstybinis miškų pa-
reigūnas, jei želdiniai ar žėliniai žuvo 
0,5 ha ir didesniame plote dėl ligų ar 
kenkėjų pažeidimų – valstybinės miškų 
tarnybos atstovas. nustačius miško žel-
dinių ar žėlinių žuvimo faktą, surašomas 
laisvos formos aktas. Jame nurodomas 
žuvusių želdinių ar žėlinių plotas, žuvu-
sių medelių kiekis pagal medžių rūšis, 
žuvimo priežastys, rekomenduojamas 
miško atkūrimo būdas ir rūšinė sudėtis, 
gerinantys būsimų želdinių ar žėlinių at-
sparumą neigiamiems veiksniams. ak-
tus būtina saugoti, kad vėliau išvengtu-
me nesusipratimų, nes Miškų įstatymas 
įpareigoja žuvusius želdinius ar žėlinius 
atkurti per 2 metus, o šis dokumentas 
įrodo jų žuvimo faktą. 

Padedant dr. a. Malinauskui ir prof. 
e. Riepšui pavyko šiek tiek normali-
zuoti reikalavimus atkuriamam miš-
kui. Dabar miškas laikomas atkurtu ir 
įveistu, kai želdiniuose ar žėliniuose 
tolygiai išsidėsčiusių gyvybingų me-
džių rūšių tankis, atsižvelgiant į kie-
kvienos medžių rūšies kiekį rūšinėje 
sudėtyje, pagal nuostatų 11 punktą yra 
didesnis arba lygus: pušies Pa augavie-
tėje – 0,5 tūkst. vnt./ha, pušies Pb auga-
vietėje – 1,2 tūkst. vnt./ha, pušies kitose 
augavietėse – 2,5 tūkst. vnt./ha, eglės – 
1,6 tūkst. vnt./ha, ąžuolo, buko, guobi-
nių – 1,8 tūkst. vnt./ha, uosio, klevo – 
1,6 tūkst. vnt./ha, liepos, juodalksnio, 
beržo, baltalksnio – 1,5 tūkst. vnt./ha, 
drebulės, maumedžio – 0,9 tūkst. vnt./ha. 
Pakeistas ir nuostatų 9 priedas: ,,blogai“ 
įvertintus želdinius ar žėlinius prilygi-
nant neatkurtam ar neįveistam miškui, 

Įveistas miškas laukų žemėse (Rokiškio r.)

m
išk

ini
nk

ys
tė



18 MūsŲ GiRiOs / 2010 / 12

Hibridinės drebulės sodmenų išauginimas 
šiltnamyje ir atviro grunto daigyne

(Tęsinys, pradžia – 11 nr.)

sėja
sėjama gegužės 20–30 d. pasirenkant 
šilčiausias dienas. Pasėjus vėliau dėl 
aukštos temperatūros ir sauso oro 
durpės paviršius greičiau išdžiūna 
ir sėklos prasčiau dygsta, o sėjinukai 
nespėja užaugti iki reikiamo dydžio 
bei sumedėti iki vegetacijos sezono 
pabaigos. anksčiau rekomenduojamo 
termino sėti taip pat netikslinga, nes 
dėl vėsaus oro sėklų dygimo energija 
maža, išdygsta mažiau sėklų, o esant 
palankioms meteorologinėms sąly-
goms vasarą sėjinukai išauga per di-
deli (100–200 cm), daugiau stelbia 
vieni kitus, sutrinka šaknų ir stiebo 
biomasės balansas, padidėja sėjinukų 
diferenciacija ir išsiretinimas, suma-
žėja sėjinukų išeiga iš ploto vieneto, o 
dėl to padidėja savikaina.

siųsti tais pačiais kalendoriniais me-
tas išaugintas sėklas jų daigumui pati-
krinti nėra laiko, nes būtų pavėluojama 
sėja. Prieš sėją tikslinga patikrinti tik 
prieš metus surinktų sėklų daigumą. 

Optimalus dre-
bulės sėjinukų augi-
nimo tankumas ve-

getacijos sezono viduryje yra 110–130 
vnt./m2. kadangi vidutinis gruntinis 
sėklų daigumas atviro daigyno sąlygo-
mis yra apie 40–60 proc., o savaimi-
nis atkritimas po sudygimo 4 savaites 
siekia 40–50 proc., todėl į kiekvieną 
m2 lysvės būtina išsėti 400–450 sėklų. 
Drebulės sėklos mažos, todėl sunku 
užtikrinti reikiamą išsėjamų sėklų 
kiekį. Rekomenduotina suskaičiuoti 
1000 sėklų ir parinkti tokį šaukšte-
lį, kad šis sėklų kiekis jį užpildytų. 
Šaukštelį galima naudoti į 2 m2 lysvės 
išberiamoms sėk loms atseikėti. Šis 
sėklų kiekis supilamas į stalinę drus-
kinę su skylutėmis ir kratant tolygiai 
išberiamas į vageles 2 m2 lysvės plote. 
(sėklos turėtų būti paskleidžiamos 
tolygiai visame kiekvienos vagelėje). 
visos lysvės apsėjamos 2 m2 dalimis. 
sėti didesnėmis porcijomis nereikė-
tų, nes nepavyks užtikrinti reikiamo 
sėjimo tankumo per visą lysvės ilgį, o 
tai vėliau atsilieps sėjinukų augimui ir 
kokybei. Galima pamėginti prekyboje 
esančius įvairius smulkių sėklų sėjimo 
instrumentus. tačiau jie dažniausiai 
sėja į vieną eilutę, sunku sureguliuoti 
sėklų normą. Galima sėti sėklas, iš ku-
rių neišvalyti pūkai. surinkti pūkai su 
sėklomis turi būti kiek pertrinami ir 
sėjama kuo smulkesniais gumulėliais.

 
laistymas
išsėjus sėklas, būtina visą plotą tuoj 
pat palaistyti. laistoma smulkialašės 
laistymo sistemos pagalba pradžioje 
mažu spaudimu, o po to trumpai pa-
duodant vandenį į laistymo sistemą 
dideliu spaudimu. tuomet vienodai 
bus paliejamas substratas ir toliau 
nuo purkštukų, ir arčiau. svarbu, kad 
vanduo suspėtų susigerti į substratą 
ir neišplautų sėklų. laistymo dažnu-
mas priklauso nuo meteorologinių 
sąlygų ir sėjinukų augimo fazės. Dre-
bulės sėklos sudygsta per 24 val. ir 
per kitas 24 val. išskleidžia lapelius. 

Per dvi savaites sėjinukai išleidžia du 
tikruosius lapelius. Po sėjos 3 savai-
tes trunkančioje įsikūrimo fazėje, kol 
sėjinukai išleis ketvirtus lapelius, bū-
tina laistyti dažnai (kas 1–2 val.), bet 
trumpai ir negausiai. negalima leisti 
išdžiūti substrato paviršiui vagelių 
dugne, nes ir trumpalaikis išdžiūvi-
mas gali pražudyti dygstančias sėklas 
ir daigus. esant sausam ir karštam 
orui, daigus reikia laistyti dažniau, 
o lietingam – rečiau. vidutinė paros 
laistymo norma pirmas 3 savaites po 
sėjos – 3–5 l/m2. 

vėliau, sėjinukų intensyvaus au-
gimo fazėje, trunkančioje 6 savai-
tes, laistymo norma sumažinama iki 
2–3 l/m2, nes šaknelėms pasiekus gi-
lesnius dirvos sluoksnius, sėjinukai 
tampa mažiau jautrūs substrato pavir-
šiaus išdžiūvimui. augimo spartai pa-
vojingesnis tampa drėgmės perteklius: 
lysvės pasidengia samanomis ir dumb-
liais, substrate pablogėja aeracija, sulė-
tėja šaknų augimas ir maistmedžiagių 
įsisavinimas, išsiplauna dalis maisti-
nių medžiagų, todėl augalai pradeda 
skursti, dalis jų žūna nuo ligų. Dėl už-
mirkimo drebulės sėjinukai gali visai 
sustoti augę! todėl, kai sėjinukų lapai 
visai uždengia lysvių paviršių, laisto-
ma kas antrą – trečią dieną. laistymo 
periodiškumas ir intensyvumas antro-
je vegetacijos sezono pusėje reguliuo-
jamas atsižvelgiant į 10 cm sluoksnio 
substrato išdžiūvimo laipsnį. Optimali 
substrato drėgmė yra 80 proc. ribinio 
dirvos drėgmės imlumo. 

Rugpjūčio viduryje šiltnamis nu-
dengiamas, prasideda 6-ių savaičių 
grūdinimo fazė, laistoma kartą per sa-
vaitę (jei per tą laiką nelijo).

Papildomas tręšimas
Per vegetacijos periodą drebulės sė-
jinukai 4–5 kartus papildomai patrę-
šiami per lapus. 1 ha sunaudojama 
150–160 kg n, 10–15 kg P, 100–120 kg 
k, 15–20 kg Mg. Pirmą kartą tręšiama 
mažos koncentracijos azotinių trąšų 
tirpalu praėjus dviems savaitėms po 

Pasėjus sėklos nemulčiuojamos (3 pav.)
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sėjos. tam geriausiai tinka karbamido 
0,2 proc. koncentracijos tirpalas. Po 
dviejų savaičių tręšiama 0,5 proc. ka-
lio sulfato koncentracijos tirpalu. Dar 
po dviejų savaičių kartojamas tręšimas 
azotinėmis trąšomis. Paskutinį kartą 
tręšiama fosforo trąšomis (jų naudoji-
mo instrukcijose nurodytomis daržo-
vėms tręšti koncentracijomis). Patręšus 
skystomis trąšomis sėjinukai vieną die-
ną nelaistomi. sausomis trąšomis tręšti 
negalima, nes nudeginami daigų lapai 
ir stiebeliai ties šaknies kakleliu.

Ravėjimas
vegetacijos periodo metu piktžolės 
ravimos 4–5 kartus. Ravima rankomis 
vos sudygus piktžolėms, nes ravint jau 
paaugusias žoles, kartu išsirautų ir da-
lis sėjinukų.

Retinimas
Praėjus 2 savaitėms po sudygimo, tose 
vietose, kuriose pastebimas per didelis 
sėjinukų tankumas, retinama. tai atlik-
ti galima iškarpant žirklėmis menkes-
nius sėjinukus arba išraunant dalį sėji-
nukų su žemės grumstu ir išpikuojant į 
kitą vietą, tačiau šiuo atveju išpikuotų 
sėjinukų augimas labai sulėtėja.

sėjinukų apsauga nuo ligų ir 
kenkėjų
siekiant apsaugoti drebulės sėjinukus 
nuo rauplių, lapų rūdžių ir juodulių, 
būtina laikytis nustatyto sėjinukų augi-
nimo tankumo ir optimalaus laistymo 
režimo. Masinio ligų išplitimo papras-
tai nebūna ir todėl cheminės kovos 
priemonės netaikomos.

Didžiausią žalą drebulės sėjinu-
kams daro kurkliai, įvairūs lapgraužiai 
ir straubliukai. Pastebėjus pirmuosius 
kurklių veiklos požymius – išraustus 
takus, išvartytus daigus, reikia tuojau 
pat imtis kovos priemonių. Į urvelius 
išdėliojami užnuodyti jaukai (galima 
pasigaminti patiems, į 1 kg virtų kvie-
čių grūdų dedant 0,3 l saulėgrąžų alie-
jaus ir 50 g chlorofoso). 

Pastebėjus lapgraužių vikšrus arba 
suaugėlius, sėjinukai purškiami insek-
ticidais (Decis 2,5 proc. k. e., Fastak 
10 proc. k. e., Šerpa 25 proc. k. e ir kt.) 
naudojimo instrukcijose nurodytomis 
koncentracijomis. Purškiama nugari-
niu purkštuvu.

sėjinukų iškasimas
Rekomenduotina drebulės sėjinukus 
iškasti kuo anksčiau (kovo – balandžio 

mėn.), nes drebulės pumpurai sprogs-
ta anksti. Prieš pradedant kasti būtina 
įsitikinti, kad iš durpių substrato išėjęs 
įšalas. Drebulės sėjinukai gana jautrūs 
persodinimui. be to, substrate jie išvysto 
gana plačią šaknų sistemą, kuri lengvai 
pažeidžiama iškasant tankius pasėlius. 
kasant reikia stengtis kuo mažiau nu-
traukyti šaknis ir nenupurtyti nuo šaknų 
žemių. kadangi sėjinukai išauga gana 
dideli – 60–100 cm, o kai kurie pasie-
kia iki 2 m, mechanizmais jie nekasami. 
Pradžioje kastuvu atkertamos šaknys 
tarpuose tarp eilučių, po to kastuvas kuo 
giliau įsmeigiamas po šaknimis, šaknys 
pakeliamos ir tuo pačiu metu daigeliai 
raunami suėmus rankomis už kelių stie-
belių. Daigeliai nukenčia mažiau, kai 
raunama ne po vieną, bet po 3–4 iš kar-
to. sėjinukai sudedami į baltus matinius 
polietileninius 1,5–2 m aukščio maišus. 
Rudenį (rugsėjo – spalio mėn.) suriša-
mi į ryšulius po 40–60 vnt. ir prikasami 
tranšėjoje užpavėsintoje vietoje, kur lai-
komi iki pavasario. 

dr. Vytautas suchocKas
dr. (hP) alfas PliūRa

lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro 
miškų institutas

Hibridinės drebulės sėjinukai Dubravos EMMU šiltnamyje Dubravos EMM urėdijos Vaišvydavos girininkijoje 5 metų hibridinės drebulės
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Medkirtė 404 T3

Medvežė 608

Kirtimo galvutė 160

Medvežė 606TT

Biocombi 608

Oficialus Vimek atstovas Lietuvoje
UAB „MMC Forest“
Plungės g. 43, LT-90313 Rietavas
tel./faks. +370 448 68054
mob. tel. +370 670 24486
www. mmc.lt
www.vimek.se

Lei di ny je „Lie tu vos vals
ty bi niai miš kai 2010“, 
ku rį iš lei do Ge ne ra li nė 
miš kų urė di ja, skai ty-
to jas su ži nos, kaip vals-
tybinių miškų sistema 
išgyveno 2009 m. ekono-
minės recesijos sąlygo-
mis, medienos kainoms 
kritus iki 40-ies proc. 
(86 lt/m3, palyginus su 
134 lt/m3 2008 m.).  ta-
čiau miškininkai laiku 

ir kokybiškai atliko visus miškui būtinus darbus. leidinyje pateikiami 
konkretūs skaičiai, pailiustruoti schemomis, diagramomis ir lentelėmis. 

Pa sklai dęs nau jo sios kny gos pus la pius, skaitytojas sužinos praeinan-
čių 2010 m. miškų urėdijų veiklos prioritetus, sužinos apie Miškingumo 
didinimo programos eigą ir tai, kad 2009 m. sausio 1 d. duomenimis, 
mūsų šalies miškingumas buvo 32,9 proc. visi valstybiniai miškai lietu-
voje sertifikuoti. tvarkomi ir naujai tiesiami miško keliai, kuriais naudo-
jasi ir miškų lankytojai, kaimų gyventojai. Privačių miškų savininkams 
miškininkai perduoda savo patirtį, konsultuodami ir mokydami, be to, 
teikia paslaugas, parduoda sodmenis. O visiems visuomenės nariams 

svarbu tai, kad įrengiami ir prižiūrimi rekreaciniai objektai, tvarkoma 
jų aplinka. vien 2009 m. surinktos atliekos ir išvalytas 20827 ha plo-
tas. atnaujinta 690 ir naujai įrengti 5 aplinkosauginiai ir rekreaciniai 
objektai. 

Medienos išteklių naudojimas, pasiskirstymas tarp mūsų šalies me-
dienos perdirbėjų ir eksporto, miškų urėdijose turimi medienos ruošos 
ir išvežimo mechanizmai, miškų urėdijų pajamos ir mokesčiai į valsty-
bės biudžetą – klausimai, dominantys bemaž kiekvieną visuomenės narį. 
leidinyje pateikiami pagrindiniai finansiniai rezultatai ir efektyvumo 
rodikliai. 

2010 m. pradžioje laisvosios rinkos institutui pasiūlius privatizuoti 
kai kuriuos valstybinius miškus, sunerimo visuomenė ir miškininkai, ta-
čiau kryptingo darbo dėka, ypač palaikant šalies kūrybinei inteligentijai, 
ši grėsmė atitolinta, lR seimas kovo 18 d. priėmė rezoliuciją „Dėl valsty-
binių miškų išsaugojimo“. 

leidinyje aprašytas Žalgirio pergalės 600-ųjų metų įprasminimas 
medelių sodinimo talkomis, inkilų kėlimo, švarinimosi bei kitos miš-
kininkų organizuojamos akcijos, dalyvavimas įvairiuose gamtosaugi-
niuose renginiuose. 

Parengė Generalinė miškų urėdija, redaktorė Monika Grigūnienė.
Maketavo ir spausdino uab „Facili-lit“. 

JūRaTė Rečiūnienė



21MūsŲ GiRiOs / 2010 / 12

nedaug kas yra girdėjęs apie didelį ąžuolą, 
augusį už 3 km nuo Medingėnų miestelio, 
lenkaičių kaime. (kaimo pavadinimas 
kilęs nuo žemaitiško žodžio lėnkė – įduba, 
žemuma, įlanka). kiek nustebau, kai pa-
klaustas apie jį buvęs lenkaitiškis vytautas 
Gintalas atsakė, kad jis ir dabar ten guli. 
vytauto teigimu, 6 dešimtmečio pabaigo-
je vėjuotą naktį su dideliu triukšmu griu-
vęs ąžuolas gerai išliko jo atsiminimuose. 
Jis neklaidžiodamas atvedė tiesiai prie jo. 

net ir tiek metų pragulėjusio ąžuolo 
liekanos atrodė įspūdingai. išlikęs apatinės 
dalies stuobrio skersmuo – per 2 metrus, 
ilgis – 20,1 metro. sunku patikėti, kad pusę 
amžiaus pragulėjęs galiūnas nespėjo visiš-
kai suirti. tam pasitarnavo jo augavietė, 
šlaitas ir nuolydis pietų pusėn, kuris neleis-
davo laikytis drėgmei. Didelė šakų karūna 
viršutinę medžio dalį ilgai laikė pakėlusi 
nuo žemės. išlikusios dvi dalys: didžioji da-
lis su viršūne nuvirto pakalnėn pietų kryp-
timi, mažesnė su stambia apatine šaka – į 
vakarus. teko skaityti, kad medis buvęs 
padegtas ir vidus degęs keletą savaičių. 
stuobrio viršutinėje vidinėje dalyje aiškiai 
matyti ugnies pėdsakai – apanglėjimas. 
vietiniai abejoja, kad medis buvo padegtas: 
greičiausiai – tai žaibo darbas.

adolfina songailienė tiksliau apibrėžė 
ąžuolo nuvirtimo laiką: jos teigimu, tai 
1972-73-ieji metai. nuvykusi prie jo pa-
tvirtino, kad tai tas pats senolis ir kito to-
kio didelio ąžuolo čia nėra buvę. kad galu-
tinai mane įtikintų, patarė apsilankyti Me-
dingėnų mokykloje. Joje ant koridoriaus 
sienos puikavosi puiki senos nuotraukos 
reprodukcija,o užrašas skelbė, kad ąžuolas 
fotografuotas 1957 m. Gerai matosi ąžuo-
lo kamienas, dalis jo sustorėjimo apačioje 
rytinėje pusėje, drevės viduje – vietinių ne 
kartą minėtas staliukas

lenkaičių ąžuolas minimas vykinto 
vaitkevičiaus knygoje „senosios lietuvos 
šventvietės. Žemaitija“: „tarp akmenski-
nės ir lenkaičių kaimų minimas miškas 
Gojus, kurio pietiniame pakraštyje, Gedi-
kos upelio šlaite augo šis galiūnas. Medis 
apie 9 m apimties, išpuvusiu vidumi, kur 
galėjo sueiti 15 vyrų.“ tikslesnių duome-
nų, apie šį medį nepavyko rasti , tačiau 
suintrigavo apimtis „apie 9 metrai“, kiek 
daugiau nei pusmetriu tesiskiriantis nuo 
9,58 metro stelmužės apimties.

Žemaičiams punktualumas dažnai api-
brėžiamas ,,valanda šen, valanda ten“. tad, 
matyt, ir anksčiau matuojant jį, niekas cen-

timetrais nesismulkino. Gal dar įmanoma 
tiksliau sužinoti jo buvusį storį? 

Pavyko identifikuoti nuotraukoje, va-
karinėje kamieno pusėje matomą šaką. 
Ją išmatavus pagal mastelį nesunku pa-
siskaičiuoti nuotraukoje matomo ąžuolo 
skersmenį. tačiau laikas minėtos šakos 
nepagailėjo: ji be žievės, nupuvusia bala-
na, apirusi mediena, paties medžio svorio 
deformuota. Matavimams nebetiko. nuo-
traukoje įsiamžinę penki miškininkai dėl 
žmonių skirtingų biometrinių duomenų 
nėra tinkamas būdas kamieno skersme-
niui nustatyti (žr. jos kopiją). 

nuotraukoje visi matomi Rietavo urė-
dijos pareigūnai uniformuoti, tad liko tik 
ieškoti tarpukario lietuvos miškininkų 
uniformos standarto aprašymų. buvusios 
Plungės miškų urėdijos muziejaus su-
kauptame archyve „Mūsų girių“ 1932 m. 
nr. 2 pavyko rasti miškininkų uniformos 
aprašą. Šiam reikalui geriausiai tiko ke-
purės standarto reikalavimai, beje, čia 
pat puikavosi ir jos brėžinys. be snapelio, 
sudėję apatinio ir viršutinio kepurės lan-
kų nurodytus aukščius, gauname 9 cm. 
nuotrauką (nuskenavęs) skaitmenizavęs 
padidinau, kepurės lankų 9 cm atitiko 
nuotraukoje 4 mm, o čia ąžuolas krūtinės 
aukštyje 16,5 cm. taigi paskaičiuokime: 
16,5/ 0,4 * 9=372 cm.

būtų galima teigti, kad lenkaičių ąžuo-
las (3,72 m) buvo storesnis už stelmužės 
ąžuolą (3,5 m) 22 cm ir iki praėjusio am-
žiaus aštuntojo dešimtmečio storiausias 
lietuvos ąžuolas augo Žemaitijoje, len-
kaičių kaime. tačiau bandantys pakartoti 
mano atliktus skaičiavimus pastebės, kad 
lenkaičių ąžuolas apatinėje dalyje buvo 
labai sustorėjęs, kai stelmužės ąžuolo sto-
riausia vieta – prie lajos. Matuodami ąžuo-

lo skersmenį virš priekinio miškininko ke-
purės, gauname: 14,2/ 0,4 * 9=320 cm.

visos medžio kamieno rytinės linijos 
nėra matyti, nes dalis uždengta žmogaus 
petimi, tad tiksliai nustatyti, kurioje vie-
toje matuoti, nėra aišku. 

norintys aplankyti senolį, jį rasite 
lenkaičių kaime, Rietavo savivaldybės 
teritorijoje (koordinatės WGs 550 48,934 
n 220 7,009 e).

aplinkosaugos informacijos centras 
yra paruošęs paminklinių medžių ma-
tavimo metodiką ir patalpinęs internete, 
tačiau vargu ar ja naudojantis galima pa-
kankamai tiksliai atlikti matavimus. čia 
neaprašyti matavimai augavietėje esant 
nuolydžiui, asimetriškos (netaisyklingos) 
lajos projekcijos matavimas, ypatumai 
matuojant apimtį su gumbais, šakomis, 
drevėmis. neskaičiuojamas galutinio 
medžio įvertis – taškų suma, kuri lemia 
jo rūšies sąvade užimamą vietą.

Galbūt kai kam nepatiks, kad priver-
čiau suabejoti stelmužės ąžuolo titulu, 
tačiau rašinio tikslas – ne tik priminti 
apie užmirštą galiūną, bet ir paskatinti 
visuomenę domėtis unikaliais gamtos 
paminklais ir medžiais. būtina rinkti iš-
likusius pasakojimus apie juos, vaizdinę 
medžiagą, jų išmatavimus, kol jie dar ža-
liuoja, kad neištiktų lenkaičių ąžuolo li-
kimas, kad jiems nustojus ošti, nereikėtų 
spėlioti ir įvairiais būdais bandyti atkurti 
išmatavimus, ypatybes, išėjimo laiką.

Dėkoju lenkaitiškiams vytautui Gin-
talui ir adolfinai songailienei už pagalbą 
ir buvusios Plungės miškų urėdijos me-
traštininkui Pranui Radikui už suteiktą 
galimybę naudotis žurnalo „Mūsų girios“ 
archyvu. 

Vygandas Kungys

Pamirštas senolis lenkaičių ąžuolas

Apie 1938 m. prie Lenkaičio ąžuolo 
įsiamžinę rietaviškiai miškininkai

Straipsnio autorius prie laiko įveikto Lenkaičių ąžuolo
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lapkričio 12 d. gamybiniame pasitarime suformuluoti pagrin-
diniai miškininkų tikslai vėtros padarinių likvidavimo proce-
se: pagaminti kuo skubiau ir daugiau dėl gamtoje vykstančių 
procesų nesugadintos medienos; laiku ir kokybiškai atkurti 
plynų sanitarinių kirtaviečių plotus; maksimaliai apsaugo-
ti esamus ir naujai įveisiamus medynus sanitariniu požiūriu 
(galimas žievėgraužio tipografo kenkimas eglynams bei puši-
nio straubliuko – naujai kirtavietėse pasodintiems spygliuočių 
sodinukams). tačiau siekiant šių tikslų neįmanoma pilnai lai-
kytis smulkmeniškai valstybinių miškų valdytojų veiklą regla-
mentuojančių teisės aktų. lapkričio 19 d. pasitarime norėjome 
išgirsti atsakymą į šį klausimą.

Škvalo padarinių likvidavimo eigą valstybiniuose miškuo-
se apžvelgęs generalinio miškų urėdo pavaduotojas Gintaras 
visalga išreiškė susirūpinimą dėl prastėjančios miško kelių 
būklės. Rudenį pabjurus orams, kai kuriuose miškų masyvuo-
se teko stabdyti medienos ištraukimą ir išvežimą. Prieita prie 
išvados, kad škvalo padarinių likvidavimo darbai neišvengia-
mai užsitęs iki kitų metų pavasario ar net vasaros. G. visalga 
pažymėjo, kad Generalinėje miškų urėdijoje atitinkamai bus 
įvertinta neprisidėjusių prie škvalo padarinių likvidavimo 

Gamtos stichija nepaklūsta popieriams
Pasitarimai škvalo padarinių likvidavimo klausimais jau buvo organizuoti Prienų, Švenčionėlių, Alytaus miškų urėdi-
jose. Tačiau konkrečiose miškų urėdijose, konkrečiuose masyvuose likviduojant škvalo padarinius atsirado ir speci-
finių problemų. Jas bandyta aptarti lapkričio 12 d. Dubravos EMM urėdijoje organizuotame gamybiniame pasitarime, 
kuriame, be urėdijos darbuotojų, dalyvavo Kauno RAAD, Miškų instituto bei LŽŪU Miškų ir ekologijos fakulteto atsto-
vai. Aptariant škvalo padarinių likvidavimo ir miško atkūrimo plynose sanitarinio kirtimo biržėse problemas, pastebė-
ta, kad racionaliai tvarkantis miške neįmanoma pilnai laikytis valstybinių miškininkų veiklą reglamentuojančių teisės 
aktų. Todėl nuspręsta lapkričio 19 d. surengti dar vieną pasitarimą, į jį pakviesti valstybinių miškų valdymo, kontrolės 
bei miškų mokslinių struktūrų atstovus. Pasitarime dalyvavo Aplinkos ministerijos Miškų departamento direktorius 
Valdas Vaičiūnas, Miškininkystės skyriaus vedėjas Stanislovas Žebrauskas, generalinio miškų urėdo pavaduotojas 
Gintaras Visalga, Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus pavaduotojas Paulius Zolubas, šios tarnybos Miškų kon-
trolės skyriaus vedėjas Artūras Balčius, Kauno RAAD Miškų kontrolės skyriaus vedėjas Valdemaras Švėgžda, prof. 
Antanas Juodvalkis, Miškų instituto Miškininkystės skyriaus vedėjas dr. Virgilijus Mikšys bei Dubravos, Valkininkų, 
Prienų, Švenčionėlių, Alytaus, Varėnos, Kaišiadorių miškų urėdijų vadovai ir specialistai.

miškų urėdijų bei nukentėjusioms miškų urėdijoms daugiau-
siai pagelbėjusiųjų veikla. 

Miškų urėdas kęstutis Šakūnas supažindino su škvalo pa-
darinių likvidavimo specifika Dubravos eMM urėdijoje, iški-
lusiomis problemomis. kaip ir reikėjo tikėtis (taip nutikdavo 
kiekvienos audros ar uragano atveju), detaliau tikslinant aud-
ros padarinių mastą, ženkliai padidėjo nuostolių apimtys. iš-
ankstinio vertinimo metu buvo manyta, kad Dubravos girioje 
teks pagaminti 70 tūkst. m3 sugadintos medienos, o tikslinant 
apskaitą šis kiekis išaugo iki 100 tūkst. m3. kai į rietuves su-
guls rąstai ar kiti sortimentai, pagaminti iš paskutinės miške 
išverstos eglės, šis kiekis gali persiristi ir per 100 tūkst. m3. 

kad nemačiusieji audros padarinių geriau suvoktų škvalo 
padarytų nuostolių mastą, pasakytina, jog, pvz., vaišvydavos 
girininkijoje vienos ištisinės plynų sanitarinių kirtimų biržės 
plotas – net 160 ha.

Dubravos eMM urėdijoje vėjavartas ir vėjalaužas pir-
miausia suskubta kirsti didelėse plyno sanitarinio kirtimo 
biržėse, nors tai neatitinka valstybinės miškų tarnybos Miško 
sanitarinės apsaugos skyriaus vedėjo virgilijaus vasiliausko 
„Mūsų giriose“ paskelbtų rekomendacijų. Mums buvo svar-

Pasitarimo dalyviai Vaišvydavos girininkijos plynų sanitarinių kirtimų biržėje bu pagaminti ir realizuoti kuo daugiau 
medienos vėtros nusiaubtame miške, 
kol dar šiltiems orams esant ji nepradėjo 
gesti. nuo žievėgraužio tipografo inva-
zijos išgelbėjo palankiai susiklosčiusios 
aplinkybės: rugpjūčio – rugsėjo mėn. 
neišsivystė antroji šio kenkėjo genera-
cija, o per žiemą spėsime visoje girioje 
iškirsti vėtros pažeistas ir pavienes eglės 
ar jų grupes. kad sparčiau būtų iškirsta 
sugesti galinti mediena ir nepadidintu-
me perteklinės medienos pateikimo rin-
kai, plynose sanitarinių kirtimų biržėse 
buvo paliekami išlikę nepažeisti paskiri 
medžiai bei jų grupės. 

Po kirtimų girioje atsirado dideli 
retmių plotai. kai kur plyniems sanita-
riniams kirtimams priskirtuose plotuo-
se neiškirsti pasiliko ir maži 0,1–0,5 ha 
ploto vėtros nepaliestų medynų gojeliai. 
tokiose plyno sanitarinio kirtimo biržėse ur
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iškirsti paskirus medžius ar jų grupeles bus įmanoma tik kitų 
metų pavasarį ar vasarą, kai miškuose bus likviduoti visi vėtros 
išversti ir sulaužyti medžiai. tačiau kirtimo dokumentuose šie 
plotai jau apiforminti kaip plynojo kirtimo biržės ir jas kirsti 
leidimai galioja tik iki šių metų gruodžio pabaigos. todėl iškilo 
problema dėl plynų sanitarinių kirtimų biržių plotų koregavimo, 
kirtimo leidimų pratęsimo gana ilgam laikotarpiui, pagamintos 
medienos bei plynai iškirstų miško plotų apskaitos. 

kaip pažymėjo miškų urėdas k. Šakūnas, ši problema iškilo 
ir dėl trišalių medienos tiekimo sutarčių įvykdymo 2010 m. – 
rudenį pabjurus orams, kuriam laikui teko sustabdyti medie-
nos išvežimą iš miško sandėlių. sutartis būtų tikslinga pratęsti 
2011 m., kad miškų urėdijoms netektų mokėti 10 proc. nete-
sybų. 

Dar viena problema iškils pavasarį dėl medienos apsaugos 
nuo vabzdžių pakenkimo, nes dalis eglės rąstų rietuvių bei 
paskiros išverstos eglės tikrai sulauks balandžio ar gegužės. 
Medienos apsaugai nėra registruota tinkamų chemikalų, o jų 
panaudojimo apimtis griežtai reglamentuoja miškų sertifika-
toriai. valstybinės miškų tarnybos direktoriaus pavaduotojas 
Paulius Zolubas pasiūlė medieną žievinti; tai sukėlė visų miškų 
urėdų aktyvų protestą – tokių didelių medienos kiekių nužie-
vinti neįmanoma.

Dubravos eMM urėdijos miškininkams nerimą kelia ir 
didžiuliuose kirtaviečių plotuose laukiantys miško atkūrimo 
darbai. nors iškirstą mišką atkurti leidžiama per 3-ejus metus, 
atidėlioti šio darbo negalima dėl kelių priežasčių. Pirmiausia 
tai, kad girininkijose, ypač vaišvydavos, miško sodinimo ap-
imtys dėl škvalo ,,malonės“ padidėjo daug kartų, todėl apžel-
domus plotus 3-ejiems metams reikia išdėstyti kuo tolygiau. 
svarbu ir tai, kad urėdijos medelyne yra nemažai sodmenų, 
dar tinkančių želdinti mišką 2011 m. pavasarį. kitų metų ru-
denį jie taps peraugusiais miško sodinimui, tuo labiau 2012–
2013 m. be to, antrais ir trečiais metais po šiųmečio škvalo gali 
pritrūkti tinkančių miškui sodinti sodmenų. todėl neūkiška 
būtų nepanaudoti šiuo metu turimus. 

Dubravos girioje gana derlingos augavietės ir antrais bei 
trečiais metais po kirtimų biržėse suvešės avietės, dilgėlės bei 
kitos miško žolės ir krūmai. O didelėmis apimtimis miške pa-
naudojus herbicidus, galima prarasti miškų sertifikatą. Žino-
ma, pasodinus mišką pirmaisiais metais po iškirtimo, padidėja 
pušinių straubliukų pakenkimo pavojus. tačiau šie straubliu-
kai Dubravos girioje, ko gero, mažiau pavojingi nei kirtaviečių 
suvelėnėjimas. Dalyje plynų sanitarinių kirtimų biržių, mišką 
atkuriant 2011 m. pavasarį, medelius sodinti teks į neruoštą 
dirvą, o tai prieštarauja miško atkūrimo nuostatų reikalavi-
mams. Dalis plotų bus paliekama savaiminiam miško atžėli-
mui, nedideliuose kirtaviečių plotuose bus atliekami Miškų 
instituto mokslininkų bandymai.

Panašias problemas išsakius ir kitų miškų urėdijų vado-
vams, diskusijos persikėlė į vaišvydavos girininkijos objektus. 
kolegos patarė: dalį plynų sanitarinių kirtimų pervadinti rink-
tiniais sanitariniais, koreguojant plynų kirtaviečių plotą; plynų 
sanitarinių kirtimų biržėse likusius paskirus medžius įvardinti 
sėkliniais medžiais; kur galima, kirtavietes palikti savaimi-
niam atžėlimui. taip pat siūlyta kai kuriuos kirtimus įvardinti 
atvejiniais, tačiau sanitariniai kirtimai gali būti tik plyni arba 
rinktiniai. 

Miškų departamento ir Generalinės miškų urėdijos atsto-
vai griežtai pasisakė prieš miško sodinimą neruoštoje dirvoje. 

Mokslininkai prof. a. Juodvalkis ir dr. v. Mikšys pastebėjo, 
kad stichinių nelaimių atveju nereikėtų reikalauti griežtai lai-
kytis normaliomis miškininkavimo sąlygomis taikomų nor-
minių teisės aktų, mažiau paisyti, kas bus surašyta popieriuo-
se. susidarius ekstremaliai situacijai, vykdant miškų tvarkymo 
darbus sunkiomis sąlygomis, reikėtų žiūrėti, kad kuo mažiau 
būtų prarasta vertingos medienos ir kuo greičiau užgydytos 
audros padarytos žaizdos miškui. Miškų kontrolės pareigūnai 
sutiko dėl ilgalaikio leidimų pratęsimo galimiems kirtimams, 
biržių plotų koregavimo ir kirtimų pavadinimo pakeitimų. 
bet gamybininkams liko neaišku dėl galimybės sodinti mišką 
į neruoštą dirvą – kontrolieriai diplomatiškai išsisuko, kad jie 
vertina ne dirvos ruošimo, o miško atkūrimo kokybę.

Miškų departamento bei Generalinės miškų urėdijos va-
dovai keisti valstybinio miškų ūkio veiklą reglamentuojančių 
teisės aktų, pritaikant juos išskirtinėms sąlygoms po įvykusių 
stichinių nelaimių, nelinkę, tačiau geranoriškai pažadėjo ieš-
koti legalių būdų, kaip protingai išspręsti gamybininkams iš-
kilusias problemas.

O mano galva, gamtos stichija nepaiso žmonių surašytų 
popierių. nuostatai, taisyklės ir kiti popieriai tokiu atveju ne-
turėtų varžyti protingų ir racionalių praktinį darbą dirbančių 
miškininkų iniciatyvų. antra vertus, kiek mes besistengtume, 
didžiąją dalį gamtos stichijos padarytų žaizdų pati gamta ir 
užgydo, mums belieka jai tik netrukdyti, na, ir šiek tiek padėti 
pagal išgales. 

 Vytautas RibiKausKas

Iškirtus vėtros pažeistus medžius, miškuose susidarė didelės retmės

Pabjurus keliams, susikaupė dideli kiekiai nerealizuotos medienos
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augome kartu su miškais
Šiemet pažymint Šiaulių miškų urėdijos 
įkūrimo 90-metį, kartu su žurnaliste ni-
jole veršinskiene nusprendėme išleisti 
pažintinį iliustruotą leidinį apie urėdijos 
kolektyvo nuveiktus darbus, pažvelgti, 
kodėl daugeliui darbas miške tapo ir gy-
venimo būdu. Žurnalistė nijolė veršins-
kienė sako, kad miškininkai – ypatingi 
žmonės, kurie apie mišką gali pasakoti 
be galo, todėl rengti leidinį buvo labai 
lengva. sunkiausia buvo apsispręsti, ko į 
jį nedėti, nes visi pripasakojo tokių gra-
žių ir įdomių istorijų, prisiminimų, kad 
visa tai galėtų sugulti į atskirą miškinin-
kų istorijų knygą. leidinyje norėjome 
parodyti tą unikalų lietuvos turtą, miš-
ką ir žmones, kuriems patikėta saugoti ir 
puoselėti Šiaulių krašto miškus. Po visų 
pokalbių ir susitikimų, po apsilankymų 
miške galiu drąsiai pasakyti, kad Šiau-
lių miškai – patikimose rankose, Šiau-
lių urėdijoje suburtas toks profesionalų 
kolektyvas, kurio gali pavydėti bet kuri 
įmonė. tikiuosi, kad nors dalelę šio tei-
ginio pavyko atspindėti ir leidinyje.

norėjome parodyti, kokiomis gamtos, 
kultūros vertybėmis unikalūs šio krašto 
miškai, ką mąsto žmones, kuriems patikėta 
saugoti per 27 tūkst. ha valstybinių miškų, 
išsibarsčiusių net 4-ių rajonų teritorijose. 
Pateikiu kelių kalbintų žmonių mintis.

Šiaulių miškų urėdas Stasys Pališ
kis, šio krašto miškais besirūpinatis nuo 
1985 m.:

– Per urėdijos gyvavimo 90 metų buvo 
ir sunkių, ir lengvesnių etapų, atlaikėme 
gausybę pertvarkų ir pertvarkymų, kol 
1990 m. vėl tapome miškų urėdija, kaip 

ir 1920–1945 m. visais laikais miškui 
reikėjo žmogaus išminties ir širdies, at-
sidavimo šiam darbui. Manau, kad Šiau-
lių krašto miškai ne tik man, o ir mūsų 
urėdijos žmonėms yra patys gražiausi 
ir mieliausi, nes į tuos miškus ir mes, ir 
prieš mus dirbę žmonės sudėjome labai 
daug triūso, širdies.

nusipelnęs šalies miškininkas Stasys 
Stonis: 

– Šiaulių miškų ūkiui vadovavau 1964–
1985 m. Dirbti teko sudėtingomis sąlygo-
mis: miškų ūkis buvo kompleksinis, darbų 
įvairiausių, jų apimtys didžiulės. be miško 
darbų, reikėjo statyti gyvenamuosius na-
mus, gamybinius objektus, užsiimti pastatų 
ir technikos remontu, rūpintis miškų sausi-
nimu, kelių tiesimu...

buvęs bubių girininkijos girininkas 
Albinas Borusevičius:

– Miškui atidaviau 35-erius gyvenimo 
metus, iš kurių 33-ejus dirbau bubių giri-
ninkijos girininku. Didelį įspūdį man pa-
liko keli susitikimai su tuometiniu miškų 
ūkio ministru algirdu Matulioniu, kuris 
pažinojo kiekvieną šalies girininką. Po ke-
lerių girininkavimo metų gavau iškvieti-

mą į ministeriją, kur ministras man pasa-
kė, kad būsiu skiriamas vyriausiuoju miš-
kininku į Mažeikius. aš pradėjau lementi, 
kad nenoriu, negaliu... nesėkmingai vėliau 
dar porą kartų bandęs mane įkalbėti, mi-
nistras pasakė: ,,važiuok tu į savo bubius. 
ir aš tavo vietoje nekeisčiau“...

Giedrė Pangonienė, dirbusi ekono-
miste nuo 1976 m. iki 1993 m.:

– buvau viena jauniausių darbuotojų, 
nes kolektyvas daug metų nesikeitė. Dau-
guma darbuotojų buvo tikri miško fana-
tikai, nors atlyginimai tuo metu buvo la-
bai maži. tačiau tarpusavio bendravimas 
buvo itin draugiškas. bendraujame, lan-
kome vieni kitus ir dabar, esame pakvie-
čiami į urėdijos šventes.

kurtuvėnų girininkijos eigulys Kazi
mieras Augys:

– senelis buvo eigulys, tėvas buvo ei-
gulys, todėl ir mano genuose, matyt, už-
koduota būti eiguliu. kasdien matau, kaip 
auga miškas. Gamybininkai miškininkai 
juokauja, jog patirties įgyji tik tada, kada 
iš savo sodinto miško gali išsipjauti len-
tų karstui. Mano sodintame miške storų 
medžių jau daug, lentų neblogų išeitų...

Meškuičių girininkijos girininkas Vi
gilijus Urbonas:

– Miške dirbti pradėjau būdamas aš-
tuoniolikos metų. tėvai pastūmėjo eiti į 
eigulius, nes abu buvo susiję su urėdijos 
darbu. apie 1990-uosius mano bendra-
amžiai ,,darė“ pinigus, suko įvairius biz-
nius. Jie pašiepdavo mane, kad braidau 
po ,,balas ir džiungles“ už grašius, kal-
bindavo mesti miškininmkystę. Dabar 
suprantu, kad tai buvo protingiausias 
mano apsisprendimas – dirbti miške.

Šiaulių girininkijos eigulys Vytautas 
Lapovas:

– Miške dirbu nuo 1992- ųjų, o gyve-
nu visą gyvenimą. Miškas yra mano gy-
venimo būdas, kito net neįsivaizduoju. 
Gal viską nulemia charakteris? Mėgstu 
miško ramybę, visuomet su meile einu 
į darbą, galiu be jokio pykčio ar vargo 
padirbėti ir savaitgalį, ir po darbo...

Vainagių girininkas Stasys Gliau
dys:

 – Matematiką iškeičiau į mišką, nes 
ėmė silpti regėjimas, gydytojai rekomen-
davo kuo dažniau žiūrėti į tolį, ilsinti 
akis. nors miškas man visuomet patiko, 
azartiškai ieškodavau ragų, mėgau uo-
gauti, grybauti... be su mišku susijusios 
romantikos, suvokiau, jog, gilėjant eko-
loginėms problemoms, miškas taps la-ur
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kiekvienų metų lapkritį veisiejų seniūni-
jos bendruomenė susibėga į „Rudenėlio“ 
šventę. kas ateina kitų pažiūrėti, o kai kas 
ir savęs parodyti. taigi ir šiemet lapkričio 
19 d. vakarą rinkomės veisiejuose, di-
delėje technologijos ir verslo mokyklos 
salėje. Į šventę atvyko ir rajono meras 
artūras Margelis, svečių iš lenkijos Res-
publikos Punsko valsčiaus.

bendruomenės pirmininkas seniū-
nas Zenonas sabaliauskas, pasveikinęs 
visus susirinkusius, pristatė šiais metais 
labiausiai pasižymėjusius bendruome-
nės narius, tarp jų – kaip gerai saugantis 
ir puoselėjantis veisiejų krašto miškus, 
aktyviai dirbantis su jaunaisiais miško 
bičiuliais veisiejų girininko pavaduoto-

lukšių girininkijos girininko pava-
duotoja Almina Ramanauskienė:

– Miške svarbiausia yra žmonės. teko 
laimė sutikti tokių autoritetų, kurių žodžius, 
pamokymus iki šiol atsimenu. Džiaugiuosi, 
kad jau penketą metų girininkijoms nebe-
reikia rūpintis medienos ruoša. Šis darbas 
ir miškavagių gaudymas man patys ne-
mėgstamiausi. Dabar turime daugiau gali-
mybių būti tikrais miškininkais.

Jubiliejinėje urėdijos šventėje visiems 
buvo smagu vartyti įdomaus ir neįprasto 
dizaino knygelę, kurią iliustravome šiau-
liečio fotografo algimanto Jakubausko, 

miškininkų Rimanto barzinskio, Gied-
riaus tamošiūno bei Romualdo veršins-
ko nuotraukomis.

Miškų urėdui Stasiui Pališkiui 
už ištikimybę profesijai š. m. 
lapkričio 16 d. suteikta lietu-
vos pramoninkų konfedera-
cijos nominacija „Profesijos 
riteris“.

 
loReTa meJeRienė

Šiaulių miškų urėdijos 
ryšių su visuomene specialistė

Bendruomenė pagerbė miškininką
jas Rimas Dzemyda. Jam įteiktas bend-
ruomenės padėkos raštas. 

Rimas šioje seniūnijoje gimė ir augo. 
baigęs mokslus kauno aukštesniojoje miš-
kų mokykloje, vėliau – Žemės ūkio univer-
sitete, pradėjo dirbti ir dirba veisiejų giri-
ninkijoje girininko pavaduotoju. Šventėje 
pakalbintas miškų urėdas Zenius Želionis 
sakė, kad Rimas yra stropus sąžiningas dar-
buotojas, aktyvus visuomenininkas.

Pats Rimas sako, kad net nepastebė-
jo, kaip prabėgo 20 metų miške, kad jo 
sodinti miškai jį jau praaugo. su moks-
leiviais bendrauti jam malonumas. O, ir 
pareiga stengtis, kad miškas turėtų dau-
giau draugų, daugiau jį mylinčių žmonių, 
kad į mišką žmonės eitų kaip į šventę.

vyTauTas sTacevičius
Rimo sodintas miškas jį praaugo
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iš pernykščių kankorėžių sėklos nebyra...
Miško sanitarinės apsaugos tarnybos 
specialistai 2007–2008 m. tyrė kankorė-
žių sveikatingumą 29-uose paprastosios 
eglės sėkliniuose objektuose; laboratori-
joje ištirta daugiau nei 4800 kankorėžių. 
Pastebėjome, kad dalis (kartais net iki 80 
proc.) lajose kabančių kankorėžių gali 
būti besėkliai. 

apie paprastosios eglės kankorėžių 
kenkėjų įtaką sėklų išeigai rašėme ,,Mūsų 
giriose“ (2008 m., nr. 7). tame pačiame 
straipsnyje buvo aprašytas ir galimai senų 
kankorėžių fenomenas, kai jie išsilaiko iki 
kitų metų derliaus. tokį pastebėjimą da-
lis miškininkų sukritikavo. išanalizavus 
dendrologinę bei miško apsaugos litera-
tūrą, taip pat nerasta tikslaus atsakymo 
į klausimą: kada nukrenta paprastosios 
eglės kankorėžiai? todėl nuspręsta pati-
krinti: ar gali paprastosios eglės kankorė-
žiai iškaboti iki kitų metų derliaus? 

greta augančių eglių dažais buvo pažymė-
ta 312 kankorėžių, jų išsilaikymas lajose 
tikrintas kas 1-2 mėn. 

2009 m. gruodžio pradžioje iš pa-
žymėtų kankorėžių lajose kabojo 207 
kankorėžiai (66 proc.). Šių metų liepos 
pradžioje čia dar kabojo 56 žymėti kan-
korėžiai (18 proc.). tai leidžia teigti, kad 
paprastosios eglės kankorėžiai gali iš-
kaboti iki kitų metų derliaus, o surinkti 
kartu su šiųmečiais daryti didelę įtaką 
sėklų išeigai aižykloje. 

tolimesnį mūsų tyrimą nutraukė 
rugpjūčio 8-osios audra, išvarčiusi stebė-
tą medyną.

RičaRdas maTyženok
valstybinės miškų tarnybos 

miško sanitarinės apsaugos skyriaus 
vyriausiasis specialistas

tyrimas pradėtas 2008 m. spalį Dub-
ravos eMM urėdijos vaišvydavos girinin-
kijoje, akad. l. kairiūkščio įveistuose skir-
tingo tankumo eglės medynų bareliuose. 
iš šalia esančių 4 betoninių bokštų ant 

bai svarbus ateity. ar anksčiau kas nors 
susimąstė apie kertines miško buveines, 
retus augalus, vabzdžius, gyvūnus, dėl 
kurių nebus kertami miškai?..

Rėkyvos girininkijos girininkė Aure
lija Jočienė:

– Švelnus gamtos didingumas, ramu-
mas, pastovumas ir, palyginti su žmogaus 
amžiumi, jos amžinumas – štai kas trau-
kia mus prie jos. Ji tyli, rami, apgyventa 
ir protinga. todėl ir dirbant miške svar-
biausia – kuo mažiau pakenkti gamtai. 
Deja, žmogus yra ne tik gamtos vaikas, 
bet ir vartotojas...
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Ag Irrigation

Alytaus miškų urėdijoje:
anTanas Tenenė, dirbęs dušnionių girininkijos girininko 
pavaduotoju, 2010 m. lapkričio 2 d. atleistas šalių susitarimu; 
dovilė kenikienė paskirta 2010 m. lapkričio 3 d. dušnio-
nių girininkijos girininko pavaduotoja. Prieš tai dirbo Punios 
ir dušnionių girininkijose eigule;
Vytautas ŠeRPensKas, dirbęs dušnionių girininkijos 
eiguliu, 2010 m. rugsėjo 21 d. atleistas šalių susitarimu;
dainius baRanausKas paskirtas 2010 m. lapkričio 8 d. 
dušnionių girininkijos eiguliu.
PoVilas VitKausKas paskirtas 2010 m. rugsėjo 22 d. 
Punios girininkijos eiguliu. Prieš tai dirbo šioje girininkijoje 
miško darbininku;
Valdas sujeta paskirtas sudvajų girininkijos eiguliu (0,75 
etato) ir dzirmiškių girininkijos profesionalios medžiok lės 
plotų darbininku (0,25 etato). Prieš tai dirbo miškų urėdijoje 
šaltkalviu-vairuotoju;
kęsTuTis dZevyžis paskirtas Punios girininkijos eiguliu 
(0,75 etato) ir profesionalios medžioklės plotų darbininku 
(0,25 etato). Prieš tai dirbo miškų urėdijoje šaltkalviu-vai-
ruotoju.

Šiaulių miškų urėdijoje:
jonas gintautas ŠuminsKas, dirbęs Gruzdžių girinin-
kijos girininku, 2010 m. rugsėjo 13 d. atleistas iš šių pareigų 
šalių susitarimu;
alGiRdas čeRnauskas, g. 1964 m., baigęs 2005 m. 
kmai kolegiją, 2010 m. rugsėjo 14 d. paskirtas Gruzdžių 
girininkijos girininku. Prieš tai dirbo urėdijoje centrinio me-
dienos ruošos, prekybos ir techninio padalinio meistru. 

Naujos pareigos
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,,Lietuvos kaimas – tai vieta, kurioje 
gera gyventi, kurioje gyvendamas gali 
dirbti mėgstamą darbą, kur norisi at-
važiuoti laisvalaikiu“ (iš Lietuvos agra-
rinės ekonomikos instituto 2010 m. pa-
rengtos žaliosios knygos „Lietuvos kaimo 
ateitis“). 

kaip urbanizuojamo kaimo viziją 
dabar supranta visuomenės įvairios so-
cialinės grupės, su kokiais gyvensenos, 
ūkininkavimo apribojimais susiduria 
saugomose teritorijose gyvenantys ir 
besikuriantys žemių ir miškų, kaimo 
turizmo sodybų savininkai, ar priimti 
gamtosaugą reglamentuojantys teisės 
aktai adekvatūs kitoms teisinėms nor-
moms bei dabartinio gyvenimo realybei 
bandyta dar kartą viešai aptarti lapkričio 
24 d. trakuose, viešbutyje  „trasalis – 
trakai Resort & sPa“ surengtoje  konfe-
rencijoje „kaimo plėtros ir aplinkosau-
gos iššūkiai lietuvoje: dabartis ir ateities 
perspektyvos“. konferenciją organizavo 
lietuvos miško savininkų asociacija 
kartu su lietuvos kraštotyros draugija. 

apie aktualijas kalbėjo lR seimo 
nariai Dalia kuodytė, Jonas Ramonas, 
aplinkos ministerijos saugomų teri-
torijų ir kraštovaizdžio departamento 
direktorius vidmantas bezaras, vals-
tybinės saugomų teritorijų tarnybos 
direktorė Rūta baškytė, kuršių nerijos 
nP direktorius tomas tukačiauskas, 
žemės ūkio viceministras Mindaugas 
kuklierius, teisingumo viceministras 
Gytis andrulionis, lietuvos agrari-
nės ekonomikos instituto mokslininkė 
erika Ribašauskienė, prof. kazimiera 

Polemika trakuose: 
apie kaimo viziją, nuosavybę ir gamtosaugą

Prunskienė, teisininkai, kraštovaizdžio 
architektai, žemės ir miškų savininkai, 
Žaliųjų judėjimo ir kitų visuomeninių 
organizacijų aktyvistai, kaimo bendruo-
menių atstovai.

Įvairius požiūrius į gamtosaugą pa-
teikė pranešimuose miškininkai visuo-
menininkai algirdas antanas brukas, 
Rimantas Jonas klimas, ,,Dnb nord“ 
banko vyr. analitikas prof. Rimantas 
Rudzkis, advokatas Jonas ivoška, kiti. 

konferencijos dalyvius dzūkų dai-
nomis pasveikino trakų rajono tiltų 
kaimo bendruomenės merginų  folklo-
rinis ansamblis ,,Gelužėlė“ (vad. Dovilė 
tolvaišaitė). 

kaip surasti pusiausvyros ribą
Miškininkas algirdas antanas brukas 
pranešime ,,artimiausia gamtosauga 
arba apie gamtosaugos ir ekologijos 
lygmenį“ pažymėjo, kad po nepriklau-
somybės atkūrimo lietuvoje aplinko-
saugos ir ekologijos sferose didžiausios 
pastangos buvo dedamos ne išlikusios 
natūralios ar pusiau natūralios gamtos 
išsaugojimui, o kuo gausesniam saugo-
mų teritorijų tinklo sukūrimui, jo struk-
tūrizavimui. Manyta, kad kuo daugiau 
bus saugomų teritorijų, kuo daugiau 
saugotojų ir kuo daugiau išimama že-
mių, miškų ir vandenų iš ūkinės veiklos 
ar bent ji bus apribota, tuo bus geriau 
gamtai ir visuomenei. Žodis ,,privati 
nuosavybė“, „savininko teisės“ nieko 
nereiškė arba atrodė prieštaraujantys 
gamtosauginiams siekiams. neretai 
drįstantys šiems siekiams papriešta-
rauti buvo priskiriami gamtos ir tautos 

priešams. Pranešėjas kvietė nuo skam-
bių lozungų pereiti realios gamtosau-
gos link, pateikdamas ketvertą teorinių 
siūlymų – krypčių, kaip subalansuoti 
besikuriančių kaime žmonių siekius ir 
aplinkosaugą. 

Pirmaisiais nepriklausomybės at-
kūrimo metais nuoširdžiai rūpinęsis 
saugomų teritorijų steigimu miškinin-
kas Rimantas Jonas klimas dabartinę 
saugomų teritorijų politiką įvardino 
kaip prievartinę gamtosaugą – kaimo 
žmonių išvarymu iš gražiausių lietuvos 
vietų, vertimu gyventi ir ūkininkauti pa-
gal saugomoms teritorijoms parengtus 
specifinius teisės aktus, planavimo sche-
mas. Jo žodžiais, ateities kaimo viziją 
saugomose teritorijose kuria nutolę nuo 
tikros kaimo realybės samdomi privatūs 
projektuotojai, pagal valdininkų užsaky-
mus už es lėšas rengiantys teritorijų pla-
navimo dokumentus. Juose skatinama 
kurti įstatymais saugomas negyvenamas 
teritorijas, kuriose nėra ką veikti kaimo 
žmogui. vien ignalinos rajone yra 640 
kaimų, apie 60 vienkiemių, juose gyve-
na 66 proc. rajono žmonių. „tai sukurta 
per šimtmečius ir niekam neduota teisės 
spręsti, kuriems iš tų kaimų išlikti, ku-
riems sunykti“, – sakė R. klimas. 

kaimų ateitį turėtų lemti pačių žmo-
nių pasirinkimas gyvenamosios vietos 
ir veiklos. R. klimo žodžiais, per pas-
kutiniuosius ketverius metus iš įvairių 
lietuvos vietų gaunami nusiskundimai 
apie neteisybes grąžinant žemę, miškus 
ir vandenis, apie saugomų teritorijų pa-
reigūnų savivalę, apie draudimus atkur-
ti sodybas kaimuose privertė žmones, 
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žmonės renkasi, kur jiems patogiau gy-
venti. lietuvos kaime situaciją paaštrino 
netinkamai vykdyta žemės reforma, kai 
žemė ir miškas tapo kilnojamuoju tur-
tu, turtingi žmonės panoro iš nepatogių 
vietų įsikurti prie ežerų, kitose gražiau-
siose vietose. kaime tapo nebeaišku, kas 
yra vietos gyventojas. 

v. bezaras apgailestavo, kad lietuvo-
je norima labai greitai viską pakeisti ir 
gauti, o įstatymo pakeitimai dėl įvairių 
priežasčių seime priimami lėtai. Pasta-
ruoju metu parengti beveik visų saugo-
mų teritorijų nauji apsaugos reglamen-
tų projektai, 7 iš jų jau yra patvirtinti. 
Juose numatytos didesnės galimybės 
statytis, ypač agrariniuose žemės skly-
puose, taip pat, atsižvelgiant į realius 
ūkininko poreikius, padidintas užsta-
tomos teritorijos plotas nuo 500 m2 iki 
2000–3000 m2. v. bezaro manymu, tei-
sės aktuose reikėtų aiškiai apibrėžti „vie-
tos gyventojo“ sąvoką, kad nusipirkęs 
gabalėlį žemės saugomose teritorijose 
miestietis nesiektų kaime sau išskirtinių 
teisių. „esame pasiryžę konstruktyviam 
dialogui,“ – sakė jis.

valstybinės saugomų teritorijų tar-
nybos direktorė Rūta baškytė patikino 
oponentus, kad ne viskas juoda, kas 
juodai piešiama, tik kaimo problemas 
matome skirtingai. Pasak jos, saugomų 
teritorijų tarnybos specialistai nesiekia 
vietos gyventojų išguiti iš šių teritorijų; 
jose supaprastinta statybų leidimo tvar-
ka, galima atkurti buvusias sodybas, bet 
privalu laikytis teritorinio planavimo 
įstatymo. negalime leisti gražiausius 
gamtos kampelius išsidalinti gabalėliais, 
apsistatyti, užsitverti nuo visuomenės. 
iš to kyla konfliktas. ,,klausiate – kokio-
mis akimis žiūrime į kaimą? norėčiau 
žiūrėti Maironio“, – sakė R. baškytė. – 
,,negąsdinkime ir nekaltinkime vieni 
kitų nebūtais dalykais, o kalbėkimės. 
nesibelskite į atdarytas duris. užeikite“. 

konferencijoje priimta rezoliucija 
dėl spartesnio naujos redakcijos saugo-
mų teritorijų įstatymo priėmimo seime, 
kitų išsakytų aktualijų. 

Gruodžio 4 d. aplinkos ministerijoje 
surengtas lMsa ir visuomeninės kraš-
totvarkos draugijos atstovų susitikimas 
su saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio 
departamento specialistais, jame aptarti 
konferencijos trakuose priimtos rezo-
liucijos realizavimo klausimai. 

vaclovas TRePėnaiTis

,,Dnb nord“ banko vyr. analitiko 
prof. Rimanto Rudzkio manymu, šiuo 
metu didžiausias visos šalies rūpes-
tis – ekonomikos atsigavimas, o įvairūs 
apribojimai, tarp jų ir aplinkosauginiai, 
gąsdina potencialius užsienio investuo-
tojus, trukdo išduoti leidimus verslo pro-
jektams. Jei nesirūpinsime ekonomikos 
plėtra, galbūt šiuo metu gamtą išsaugosi-
me ir geriau, bet po kelerių metų galime 
patekti į tokią ekonominę duobę, kad ne-
beliks iš ko finansuoti gamtos saugojimą, 
pastebėjo R. Rudzkis. 

ar saugomose teritorijose 
reikia ,,reindžerio“
seimo narė D. kuodytė siūlė aplinkosau-
gininkams labiau atsigręžti į saugomose 
teritorijose gyvenančius žmones, su jais 
kalbėtis, aiškintis abipusius siekius, ne-
žiūrėti kaip į potencialius pažeidėjus. 
,,ko verta valstybė be žmogaus?“, – sakė 
ji. Pasak miškininko a. bruko, dabartinė 
valstybinė saugomų teritorijų tarnyba la-
biau orientuota į kontrolę, o ne visuome-
nės švietimą. Šios sistemos pareigūnai, 
specialistai ir savininkai kaimuose dažnai 
kalba skirtinga kalba; būtina keisti kaimo 
gyventojų požiūrį į gamtosaugą. 

Zarasų rajono antalieptės kaimo 
(Gražutės RP teritorija) bendruomenės 
pirmininkas Jonas Punys sakė, kad deri-
nant vietos gyventojų ir gamtinių verty-
bių saugotojų interesus svarbu išvengti 
kraštutinumų; prasikaltusį dėl nežinoji-
mo kaimietį gal pirmiau reikėtų įspėti, 
o bausti tik už pakartotinius, tyčinius 
pažeidimus. Šia linkme einant, kuršių 
nerijos nP direkcijos vadovas tomas 
tukačiauskas pasiūlė pasekti amerikie-
čių pavyzdžiu ir įsteigti saugomose teri-
torijose gamtos inspektorių ,,reindžerį“, 
kuris išmintingai reguliuotų santykius 
tarp gamtos vertybių saugotojų ir gam-
tos prieglobstyje norinčių gyventi verslo 
žmonių, kaimiečių. Šis siūlymas sukėlė 
įvairių pamąstymų. 

kvietimas geranoriškam dialogui 
Pasak Jono Punio, pasigendama glau-
desnio ryšio tarp įstatymų leidėjų ir 
saugomose teritorijose gyvenančiųjų, 
gamtosauginių įstatymų svarstymuose 
turėtų aktyviau dalyvauti ir bendruo-
menių atstovai. 

aplinkos ministerijos saugomų te-
ritorijų ir kraštovaizdžio departamento 
direktoriaus vidmanto bezaro paste-
bėjimu, kaimai nyksta visoje europoje, 

kurie dar turėjo viltį siekti teisingumo, 
2009 m. pradžioje susiburti į visuome-
ninę kraštotvarkos draugiją. „Paskiram 
piliečiui ką nors šiame procese pakeis-
ti – beviltiška, tačiau ir veikiant bend-
romis pastangomis susidaro įspūdis, 
tarsi ant valdžios institucijų durų būtų 
pakabintas užrašas „Palaidokite viltį“. 
kviečiu čia esančius pamąstyti: kieno 
akimis žiūrime į dabarties kaimą. Gal 
pilsudskinio lenkponio, gal kryžiuočių 
ainio, gal karčemos maušos ar carinio 
žandaro? ar pajėgiame žvelgti Mairo-
nio žvilgsniu?“ – emocingai jis kreipėsi 
į konferencijos dalyvius. 

su šia problema susidūręs miško sa-
vininkas kazimieras Šiaulys iš trakų ra-
jono pažadėjo padovanoti sklypą sody-
bai prie ežero bet kuriam parlamentarui 
ar sostinės valdininkui, kuriam pavyks 
sukurti ir įteisinti įstatymą, leidžiantį 
kaimo žmogui be draudimų kurtis savo 
žemėje ir gyventi pagal jam priimtinas 
vertybes. 

teisingumo viceministro Gyčio an-
drulionio manymu, reikia derinti visų 
visuomenės grupių interesus, surasti 
pusiausvyros ribą. Privati nuosavybės 
teisė gali būti ribojama tik tuomet, kai 
to neišvengiamai reikalauja viešasis in-
teresas. būtinas stabilus teisinis regulia-
vimas. Deja, to nėra, priimti įstatymai 
nuolat taisomi, pildomi. seime nuo 
2007 m. įregistruoti net penki saugomų 
teritorijų įstatymo pakeitimo projektai. 
toks teisinis nenuoseklumas, delsimas 
labai apsunkina saugomų teritorijų ir 
privačios ūkinės veiklos planavimą, re-
guliavimą. 

viceministras pažymėjo, kad pla-
nuojant saugomų teritorijų steigimą ar 
plėtimą, griežtinant apribojimus, rei-
kėtų atsižvelgti ir į valstybės biudžeto 
galimybes. valstybė įsipareigoja kom-
pensuoti savininkams už prarandamą 
naudą, todėl labai svarbu įvertinti, ar ji 
pajėgi vienu ar kitu metu vykdyti šį įsi-
pareigojimą.

seimo nariai Dalia kuodytė, Jonas 
Ramonas taip pat pasisakė prieš griežtus 
reglamentavimus saugomose teritorijo-
se. Per griežti draudimai, veiklos apribo-
jimai skatina žmonių nepasitenkinimą 
valdžia, didina nedarbą, emigraciją. anot 
kraštovaizdžio architekto alvydo Mitu-
zo, deklaruodami patriotizmą mėgstame 
viešumoje dainuoti ,,Ąžuolai žaliuos že-
mėj lietuvos“..., bet išsivaikščiojus iš kai-
mų žmonėms, kam jie žaliuos?.. 
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,,Balta balta, kur dairais“, – ulbėjo kažkada garsi poetė, sulaukusi žiemos.
„keliai nevalyti, šaligatviai slidūs, kiemsargis girtas, kaltas kubilius“, – ry-
pauja šiuolaikinis statistinis lietuvis, niekieno neperspėtas, visiškai netikėtai, 
kaip perkūno iš giedro dangaus užkluptas žiemos.
kartais pagalvoju: kas būtų, jeigu čiukčiai lietuviais būtų. „Šakės“, matyt, 
,,čiukčijos demokratinei Respublikai“ būtų. išsprogdintų ją šventas ,,čiuk-
čialietuvių“ pasipiktinimas. Juk ten ne tik prisninga iki ausų, o šaltis spirgina 
iki minus penkiasdešimties, bet dar ir tamsu būna kiaurą parą beveik porą 
mėnesių.
iš daugybės teorijų apie gyvybės atsiradimą, iki šiol man arčiausiai dūšios 
buvo darvino išvedžiojimai apie evoliuciją. dabar pradedu jais abejoti.
dėl gyvenimo trumpumo mums neduota stebėti evoliucijos. daugybę tūks-
tančių metų gamta be atvangos triūsė kurdama mūsų krašto klimatą ir su-
kūrė ToBulĄ keturių metų laikų harmoniją, kurios mums gali pavydėti 
čiukčiai su indais, ispanai su bušmėnais, kaliforniečiai su kubiečiais atskirai 
ir visi kartu krūvon sudėjus. mes – mūsų gimtinės augalai, gyvūnai, žmonės 
ir donelaitis – visada žinojom: žiemą būna šalta, sninga ir pusto, pavasarį 
būna šalnos, vasara gali būti karšta ir sausa, bet būna vėsi ir lietinga, ru-
duo būna auksinis, bet pasitaiko niūrus ir pažliugęs. Taip buvo nuo amžių 
ir visiems buvo gera po lietuviška saule. e v o l i u c i J a  –  P R i s i -
t a i K y m a s !
stebuklas! aš regiu e v o l i u c i J o s  ž l u G i m Ą ! užteko gerų poros 
dešimtmečių, kai dėl visko būdavo kaltas kolchozo pirmininkas ar bent jau 
,,brigadierius“ bei dar antra tiek, kai dėl visko kaltas tapo ministras pirmi-
ninkas ir tūkstantmetė lietuvių evoliucija su savo prisitaikymu prie gimtojo 
krašto gamtos nuėjo ,,paskliundrom“ (čia toks aukštaitiškas pasakymas). 
žiema pradėjo atsliūkinti netikėtai ir nepasiruošus, pavasario šalnos ėmė 
žlugdyti sodų verslą, vasara iš nuostabaus metų laiko virto žemdirbio galvos 
skausmu ir badmečio pranašu, o ruduo ėmė skatinti lietuvaičius neužleisti 
pirmaujančių pozicijų savižudžių lenktynėse.
Gal, sakau, sesės ir broliai medžiotojai, miškininkai ir šiaip dažniau nuli-
pantys nuo betoninėmis plytelėmis iškloto šaligatvio ir asfalto, darykime ką 
nors? ne, ne – gink dieve, tik nekurkime naujos partijos. Geriau dažniau 
užsukime pas kaimyną ir, aptarę šviežiausias k..... epo naujienas, lyg tarp 
kitko, lyg netyčia užsiminkim: 
kaimyne, mūsų vaikų gimtųjų Pašilaičių (čia ir toliau pavadinimai tik atsitik-
tinai sutampa su tikrove) nutriušęs pušynėlis šiąnakt pasidabino nuostabiu 
pirmuoju šerkšnu (pirmuoju sniegu);
kaimynėle, per savo Pašilaičių daugiabučio plastikinį langą šiąnakt išgirdau: Bui-
vydiškių tvenkinių lakštingalos pradėjo naują, nepakartojamą koncertų sezoną;
susiedėli (čia irgi aukštaitiškai), įsivaizduoji!? vakar kiečių prižėlusioje dy-
kvietėje tarp Pašilaičių, Zujūnų ir Tarandės girdėjau kurapkos patinėlį, visam 
pasauliui skelbiantį – čia mano teritorija! 
ponai kaimynai, atsiprašau, iš pradžių turėjo būti ponios kaimynės (čia 
baliuje), ar žinote naujausią ir geriausią terapiją nuo rudeninės depresi-
jos? – tai besileidžiančios saulės raudonumo uogomis apsipylęs šermukš-
nis – kačių, šunų ir ,,pašilaitėnų“ nutryptoje pievelėje, jėgaaa!.
sveiki sulaukę – kas tik šventų kalėdų, kas tik naujų metų, kas tik nuostabios 
lietuviškos žiemos su jos malonumais, o kas ir visko kartu (o stebukle!).
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lŽūu kasmet organizuojama iki 14 tarptautinių moksli-
nių ir iki 20 mokslinių – praktinių konferencijų. Šį rudenį 
lŽūu surengus 3-ąją miško, medžioklės ir aplinkos parodą 
„sprendimų ratas 2010“, Miškų ir ekologijos fakulteto Me-
džioklėtyros laboratorija spalio 1 d. pirmą kartą šia proga 
organizavo mokslinę – praktinę konferenciją ,,Laukinių 
gyvūnų, miško ir žmogaus santykis“. Ji buvo skirta žemės 
ir miškų ūkio mokslo institucijų atstovams bei šias moks-
lo sritis formuojančių, diegiančių organizacijų atstovams, 
gamtosaugininkams, taip pat ūkininkams, privačių miškų 
savininkams, medžiotojams. konferencijoje dalyvavo apie 
100 dalyvių daugiausia į parodą atvykę miškų urėdijų miški-
ninkai bei mokslininkai iš kauno vytauto Didžiojo univer-
siteto Gamtos fakulteto, t. ivanausko zoologijos muziejaus 
Paukščių žiedavimo centro darbuotojai, lietuvos medžioto-
jų sąjungos ,,Gamta“ ir sūduvos medžiotojų sąjungos vado-
vai. išklausyta 11 pranešimų ir pasisakymų. 

Jungtinių tautų Generalinės asamblėjos nutarimu 2010 
metai paskelbti tarptautiniais biologinės įvairovės metais, 
o biologinės įvairovės konvencijos taryba buvo įpareigota 
šiais metais pagrindinę savo veiklą nukreipti į besitęsiantį 
biologinės įvairovės nykimą – naikinimą, įtraukiant atitin-
kamas organizacijas, mokslo institucijas. kadangi gamtos 
ir žmogaus santykis visada vertinamas daugiareikšmiškai, 
o gyvosios gamtos išsaugojimo klausimais įvairiose profesi-
niuose sluoksniuose diskutuojama skirtingai, konferencijoje 
,,laukinių gyvūnų, miško ir žmogaus santykis“ skaityti pra-
nešimai ir diskusijos galėjo paskatinti naujų žinių ir prakti-
nių medžioklėtvarkinių pasiekimų įgyvendinimą lietuvoje.

konferenciją vedęs Medžioklėtyros laboratorijos vadovas 
doc. dr. kęstutis Pėtelis supažindino su medžioklės aktualijo-
mis, medžiojamųjų gyvūnų būkle. Generalinės miškų urėdijos 
Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vedėjas Petras kanapie-
nis parengė įdomų pranešimą ,,Profesionalių medžioklės plo-
tų tvarkymas lietuvoje“, nes apie šiuos plotus bei medžiokles 
juose sklando įvairūs gandai. Pasak pranešėjo, profesionalios 
medžioklės plotų vienetams lietuvoje priskirta 87,3 tūkst. ha 
miškų (3,9 proc. šalies miškų), o lenkijoje šiems tikslams ski-
riama apie 1,2 mln. ha miškų (12 proc.), latvijoje – 7 proc., 
estijoje – 9 proc. lietuvoje profesionalios medžioklės plotus 
prižiūri ir profesionaliai tvarko 21 miškų urėdija. 1998–2010 
m. profesionalios medžioklės plotus prižiūrinčių darbuotojų 
skaičius ženkliai sumažėjo (1998 m. – 95 darbuotojai, 2010 
m. – tik 10), bet per tą patį laikotarpį miškų urėdijų pajamos 
iš profesionalios medžioklės plotų hektaro padidėjo 38 proc. 
aktyviai kovojama su brakonieriavimu. vien per 2009–2010 
m. valstybės miškų pareigūnų išaiškintų medžioklės taisyklių 
pažeidimų skaičius padidėjo dvigubai. 

lietuvos medžiotojų sąjungos ,,Gamta“ direktorius al-
bertas stanislovaitis pranešime ,,visuomeninių medžiotojų 
organizacijų vaidmuo saugojant ir naudojant laukinę gy-
vūniją“ informavo, kad lietuvos medžiotojų sąvade įrašy-
ta apie 39 000 medžiotojų, per 840 medžiotojų būrelių bei 
klubų, kurie vienija apie 26 000 medžiotojų. apie 3 200 me-
džiotojų nėra asocijuoti. lietuvoje yra per 920 medžioklės 
plotų vienetų (kai kurie medžioklės plotų naudotojai turi 
po kelis medžioklės ploto vienetus). turime 3 medžiotojų 
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laukinių gyvūnų, miško ir žmogaus santykiai
visuomenines organizacijas, vienijančias 
medžiotojų klubus bei būrelius: lietu-
vos medžiotojų ir žvejų draugiją, lietu-
vos medžiotojų sąjungą ,,Gamta“ ir sū-
duvos medžiotojų sąjungą. Jų vaidmuo 
medžiok lės tvarkymui nemažas, bet vis 
dėlto nepakankamas. Pasak a. stanislo-
vaičio, lietuvoje trūksta medžioklinės 
literatūros, blogas stojančiųjų į medžio-
tojus paruošimas. 

Pasak sūduvos medžiotojų sąjungos 
pirmininko antano valinčiaus, ši sąjunga 
taip pat rado vietą tarp medžiotojų. Jos 
vadovas trumpai supažindino su kūrimosi 
sunkumais, veikla, nūdienos rūpesčiais. 

Girininkų bendrijos tarybos pirmi-
ninko pavaduotoja, Šiaulių miškų urėdi-
jos Rėkyvos girininkijos girininkė aure-
lija Jočienė išsakė praėjusių metų gruodį 
vykusiame Girininkų suvažiavime išsa-
kytus nuogąstavimus dėl elninių žvėrių 
daromos žalos miško žėliniams, želdi-
niams ir medynams. Po girininkės pasi-
sakymo kilo diskusijos, kuriose išsiskyrė 
miškininkų ir medžiotojų nuomonės. 

anykščių miškų urėdas sigitas kin-
deris pranešime ,,Miško apsaugos būklė, 
perspektyvos bei problemos anykščių 
miškų urėdijoje“ apžvelgė miško apsau-
gos būklę bei problemas. Jo teigimu, kas-
met šioje urėdijoje pažeidžiama per 500 
ha miško, laukinių žvėrių padaryti nuos-
toliai miško medynams ir želdiniams su-
daro 18 proc. vertinant praėjusių 10-ies 
metų duomenis, laukinių žvėrių pažeisto 
miško plotas anykščių urėdijoje sumažė-
jo daugiau kaip perpus (63 proc.). tokie 
rezultatai pasiekti, taikant biologines, 
mechanines ir chemines miško apsaugos 

priemones. Pasak urėdo, būtina tikslinti 
briedžių medžiojimo terminus, iki leisti-
nos ribos sureguliuoti elninių žvėrių gau-
są, taip pat tobulinti elninių žvėrių daro-
mo neigiamo poveikio miško želdiniams 
bei žėliniams vertinimo metodiką. 

Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas 
doc. dr. edmundas bartkevičius su pro-
dekane dr. aida stikliene pristatė pra-
nešimą ,,studijos apie laukinę gyvūniją 
lŽūu“, kuriame supažindino su dėsto-
momis fakultete disciplinomis, susijusio-
mis su laukine gyvūnija; informavo, kad 
ruošiamos specializuotos medžioklėtyros 
bei laukinių gyvūnų populiacijų tvarky-
mo studijų programos. 

Medžioklėtyros laboratorijos vyres-
nioji mokslo darbuotoja dr. Jolanta stan-
kevičiūtė pranešime ,,laukinių gyvūnų 
moksliniai tyrimai lŽūu Miškų ir eko-
logijos fakultete“ išsamiai aptarė labora-
torijoje vykdomas mokslinių tyrimų te-
mas, susijusias su laukiniais gyvūnais. 

Didelio susidomėjimo sulaukė lŽūu 
Miškininkystės katedros vedėjo doc. dr. 
Gedimino brazaičio pranešimas ,,Miško 
laukinių gyvūnų naudojimas ir biolo-
ginės įvairovės išsaugojimas“, kuriame 
aptarti biologinės įvairovės lygiai, api-
mantys ekosistemą, rūšį ir genotipą. Pra-
nešėjo teigimu, medžioklė ir medžiotojai 
yra svarbus veiksnys, galintis ir teigiamai, 
ir neigiamai veikti biologinės įvairovės 
būk lę. todėl labai svarbu tarp medžioto-
jų formuoti teisingą biologinės įvairovės 
ir jos apsaugos supratimą. Pranešėjas pa-
žymėjo problemas, susijusias su medžio-
tojų rengimo tvarka, kuomet suteikiamos 
tik bazinės žinios. Medžiotojas privalėtų 
nuolat mokytis, įgyti papildomą kvalifi-

Ri
m

on
do

 V
as

il
ia

us
Ko

 n
uo

tra
uk

os
Parodoje „Sprendimų ratas 2010“ su Telšių miškų 
urėdijos ekspozicija susipažįsta doc. A. Navasaitis 
(dešinėje) LŽŪU Medžioklėtyros laboratorijoje

kaciją. būtų naudingas periodiškai vyks-
tantis specializuotas medžiotojų perates-
tavimas (ypač paukščių medžioklei) ir 
įvesta terminuota teisė medžioti.

Miškų ir ekologijos fakulteto prode-
kano dr. Remigijaus Žalkausko praneši-
mas ,,kraštovaizdžio erdvinės struktūros 
įtaka elninių žvėrių pasiskirstymui“ buvo 
daugiau teorinis, kai kam gal ir sunkai 
suprantamas. 

konferencijoje perskaityti du praneši-
mai apie miško paukščių perėjimo prob-
lemas. lŽūu Miškininkystės katedros 
doktorantas kastytis Šimkevičius pra-
nešime ,,Miško kirtimų įtaka žvirblinių 
paukščių veisimuisi‘‘ pabrėžė, jog labai 
svarbu nustatyti bei sužinoti, ar paukš-
čių apsaugai taikomos priemonės visada 
yra efektyvios, o gaunama nauda atsveria 
miško naudojimo apribojimais patiria-
mus nuostolius. Jo tyrimai apima dar tik 
2-ejus metus, todėl pranešimo išvados 
buvo apribotas preliminariais rezultatais. 

Doktorantas saulis skuja pranešime 
,,Žmogaus ūkinės veiklos įtaka stam-
biesiems medžiuose perintiems paukš-
čiams“ supažindino su juodųjų gandrų 
bei stambių plėšriųjų paukščių tyrimais. 

Po konferencijos dalyviai bei svečiai 
buvo pakviesti į Medžioklėtyros labo-
ratoriją, veiklą vykdančią nuo 2008 m. 
rugsėjo. Jos vedėjas k. Pėtelis supažindi-
no su medžioklėtyros kabinetu, moksli-
niais tyrimais, kita laboratorijos veikla. 
konferencijos dalyviai galėjo paragauti 
laukinių žvėrių mėsos patiekalų, kurios 
paruošė laboratorijos darbuotojai.

Matydami didelį specialistų susido-
mėjimą konferencijoje išsakytais klausi-
mais, sieksime, kad tokios konferencijos 
taptų tradicinėmis ir išsiplėstų iki tarp-
tautinio lygio. 

dr. kęsTuTis PėTelis 
dr. JolanTa sTankevičiūTė
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kiekvieną rudenį, regėdami artėjančią žiemą, keliame lesyklas, 
tą daryti skatiname ir kitus. Mes jau nediskutuojame apie po-
reikį lesinti paukščius, nes lesyklos seniai tapo įprastu reiškiniu. 
abejojantiems tektų priminti, kad dalis žiemojančių ar sėsliai 
gyvenančių paukščių prie žmogaus būstų glaudėsi visada ir mo-
kėjo pasinaudoti jo ūkyje esančiu lesalu. kiti ilgainiui priprato, 
savotiškai „atrado“ naują maisto šaltinį. kaip ir inkilų kėlimas, 
paukščių lesinimas žiemą dabar yra lyg maža kompensacija už 
gamtai padarytas skriaudas.

lietuvoje paukščiai lesinami visai neseniai, maždaug 100 
metų. kaip tik tada europos bei Šiaurės amerikos žmonės pra-
dėjo lesinti paukščius, kelti jiems inkilus bei kitokias lizdavietes. 
lietuvoje jau pirmoje XX a. pusėje buvo žinomi gamtos bičiulių 
judėjimai, ypač profesoriaus t. ivanausko iniciatyva organizuo-
tos medelių sodinimo, inkilų kėlimo šventės. Jis vienas pirmųjų 
prabilo apie paukščių lesinimą, pats tai darė ir ragino tuo užsi-
imti visus.

Per paskutinius 50 metų didelius darbus telkiant lietuvos 
žmones gyvūnų globai nuveikė ir „Mūsų girių“ bei „Mūsų gam-
tos“ žurnalai, periodika – gali būti, kad dėl šių informavimo 
priemonių įtakos lesyklą galėjai pamatyti beveik kiekvienoje 
kaimo sodyboje. Deja, tenka konstatuoti, kad šiandien tokio gy-
ventojų aktyvumo nebėra. Ši aplinkybė verčia dar sykį kreiptis 
į visus, skatinti patiems lesinti paukščius ir gerais pavyzdžiais 
skatinti aplinkinius geriems darbams.

taigi – kas ta lesykla paukščiams? ar gali būti kokie nors 
jų gaminimo standartai, ar kaip nors nustatoma lesalo sudėtis? 
tokie klausimai užduodami kasmet, todėl būtina teikti šią in-
formaciją, skleisti teisingas idėjas.

visų pirma nesvarbu, kokia lesykla įrengiama paukščiams 
– jeigu ji jų nebaido ir naudojamas tinkamas lesalas, sparnuo-
čių visada bus daug. lesykla statoma (tvirtinama, iškabina-
ma) gerokai prieš žiemą, kad paukščiai ją atrastų ir priprastų. 
Daugelis tą daro spalio mėnesį ar lapkričio pradžioje, kad apie 
lesyklą susidarytų pastovi paukščių grupė, čia besilaikanti visą 
žiemą. Per žiemą lesinti paukščiai dažnai lieka perėti juos iš-
saugojusios lesyklos kaimynystėje. 

lesykla paukščiams – mūsų gerumo ženklas
nėra kokios nors geriausios, patogiausios lesyklos kons-

trukcijos. Dažnai mes gaminame vadinamą „klasikinę“: na-
melį be šoninių sienų primenančią lesyklą, kuri patogi mums 
ir paukščiams. Žinoma, stogelis saugo maistą nuo sniego ir 
lietaus (ar atodrėkio), pro paaukštintus kraštus vėjas neišpusto 
lesalo. tačiau reikėtų pastebėti, kad kai kurios paukščių rūšys į 
dengtas lesyklas skrenda nenoriai. lesyklos gali būti daromos 
ne tik iš gamtinės medžiagos, lentelių ar stuobrių, bet ir iš pa-
čių įvairiausių namų apyvokos daiktų. 

lesyklos tipą lemia ne tik turimos medžiagos, bet ir vieta, ku-
rioje ji bus pritvirtinta, taip pat – paukščių rūšys, kurios potenci-
aliai gali lankytis šioje vietoje.

Prie lango, turėklo, namo sienos tvirtinama lesykla turėtų būti 
lengva, deranti prie aplinkos, geriausiai medinė. kieme, ypač už-
darame, apsuptame medžių ar gyvatvorės, statoma didelė lesykla. 
Ji gali būti su stogeliu, tačiau puikiai tiks ir be stogo įrengta lesy-
kla – paprasta, plokščia, su krašteliais. iš jos gali tekti kasdien va-
lyti sniegą, tačiau be to neapsieisime ir prižiūrėdami kitokias le-
syklas. atvira plati lesykla patraukli daugeliui paukščių, kuriems 
svetima uždara erdvė (pastogė): juodagalvei sniegenai, svilikui, 
čimčiakams, šiaurės kikiliams, geltonosioms startoms, svilikams.

lesyklos gali būti pagamintos iš plastmasinio vamzdžio 
(ar butelio) – jos patraukliausios įprastoms uoksinėms rūšims 
ir nepasiekiamos kėkštui, riešutinei ir stambesniems geniams. 
kai kas lesyklai panaudoja tuščią kartoninę pieno pakuotę, kuri 
nors ir nėra graži, tačiau savo funkciją atlieka. svarbiausia – to-
kias trumpaamžes lesyklas surinkti atėjus pavasariui ar joms 
visiškai suirus žiemą.

Dabar galima nusipirkti įvairiausių serijinės gamybos lesyk-
lų. Jos patogios, patvarios, tačiau tai – ne mūsų rankomis daryta 
paukščių globos priemonė. 

Įprasta „klasikinė“ lesykla kalama iš bet kokios (pagal porei-
kį bei galimybes) medžiagos – lentučių, faneros, medžio tašelių. 
Jos pagrindas turi būti apkalamas krašteliu, kad lesalas neišbyrėtų 
žemėn. lesyklos stogelis daromas nebūtinai nuolaidžiais kraštais 
ir tvirtinamas ant keleto ar vieno tvirto statinio. stogelis gali būti 
šiek tie platesnis už lesyklos pagrindą, kad į vidų patektų kuo ma-
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žiau sniego, o atlydžio metu – lietaus. Jeigu į lesyklą per dažnai 
atskrenda varniniai paukščiai, lesyklos šonai gali būti apkalami 
horizontaliom lentelėm (tarpas tarp jų – 4–4,5 cm) arba tinklu 
su panašaus skersmens akimis. Jeigu suviliotas paukščių pulko 
prie jūsų lesyklos pradeda lankytis paukštvanagis, galite lesyklą 
perkelti prie labiausiai šakotų medžių, o jei neturite tokios gali-
mybės, prie jos pririškite gudobelės ar erškėčio šakų šluotą. tam 
tinka ir eglės šakos ar spyglius barstanti kalėdinė eglutė.

Galima lesyklą gaminti iš tuščiavidurio rąstelio – ji bus pa-
naši į pusiau atvirą inkilą. Zylės, bukučiai, geniai greit supranta, 
kur galima rasti maisto, ir tokią lesyklą mielai lanko. beje, iš 
tokio rąstelio galima pagaminti automatinę lesyklą, kuri gelbės 
tada, kai turėsite keletui dienų išvykti ir paukščių negalėsite pa-
lesinti kasdien. Jeigu kas nors paukščius lesinti planuoja miške, 
netoli žvėrių šėryklų, reikėtų galvoti tik apie tokias automatines 
lesyklas. Galima paukščių lesykla paversti ir medžio stuobrį – jo 
viršuje išduobti pagilinimą, kuriame bus pilamas lesalas.

lesykloms puikiai tinka paguldytas ir stabiliai pritvirtintas 
stiklainis, pratrūkusiu šonu ąsotis, jau minėti plastmasiniai bu-
teliai, tušti kokoso riešuto kevalai ir t.t. visi šie daiktai kai kada 
gali derėti prie aplinkos, tačiau jiems taikytinas vienas reika-
lavimas: jie turi būti patogūs prižiūrėti (pilti maistą ir valyti) 
bei saugūs paukščiams. Į netvarkingai paruoštos lesyklos aštrias 
briaunas paukščiai gali susižaloti ar žūti įstrigę jos plyšiuose. 

Jau žiemos pradžioje apie kiekvieną lesyklą susitelkia paukš-
čių pulkas, kuris vilioja naujus paukščius. Dažnai čia pritampa 
ir netipiški mūsų kraštui žiemotojai – juodieji strazdai, lieps-
nelės, devynbalsės, šiauriniai kikiliai. kuo didesnis, įvairesnis 
pulkas, tuo sunkiau tenkinti visų paukščių poreikius, todėl išra-
dinga turi būti ne tik lesykla, bet ir lesalo įvairovė. 

turint sodą, didelį kiemą, gyvenant prie miško ar parko pras-
minga ne tik sukalti lesyklą, bet ir turėti paukščių lesinimo aikštelę. 
Jai parenkama atvira erdvi vieta. čia nuvalomas bent 4 m2 plotas 
ir jame pilamos pabiros, surinktos žolių sėklos, o žiemą šis lesalas 
paįvairinamas saulėgrąžomis. Paukščių aikštelėje ant stuob relių 
pakabinama riebalų, nesūdytos mėsos, medžiotojai gali pakabinti 
nudirtą šerno kailį; jį mėsinėti – paukščių mėgiamas užsiėmimas. 
tą mielai daro ir geniai, kėkštai, zylės, bukučiai.

lesinimo aikštelėse mielai lankosi apie 20 rūšių paukščių, 
todėl turint laiko galima su jais susipažinti. čia žiemą apsilan-
kys kurapkos, nusileis šarkos. aikštelėse paukščius dažnai puo-
la paukštvanagiai, todėl jos kraštuose galima pastatyti eglutes, į 
sniegą įsmeigti eglės ar kitų dygliuotų šakų. kartais paukščius gali 
apsaugoti ir virš aikštelės pakabintas retas kaproninis tinklas.

ne mažesnis pavojus paukščiams – katės, kurios prie tokių 
aikštelių gali tykoti lengvo grobio: lesantys išalkę paukščiai yra 

mažiau atsargūs ir pastabūs. todėl kačių prie tokių lesinimo vietų 
(kaip, beje, ir prie visų lesyklų) neturi būti. Mes negalime vilioti 
paukščius tam, kad juos kažkas beprasmiškai naikintų. 

Reikėtų dar sykį priminti, kokius lesalus galima naudoti. Ge-
riausiai tinka daugelio augalų sėklų mišinys, kuriame yra smul-
kių kruopų, nešatruotų sorų, kanapių, saulėgrąžų, kitų įmanomų 
sėk lų, gilių, riešutų. Paukščiai greitai „parodys“, kas jiems patinka, 
nes išrinks mėgstamiausias sėkleles. Paukščiams patinka su nesū-
dytais riebalais sumaišyti batono trupiniai ar smulkios kruopos. 
nesušalusius jų gumulus galima kabinti rezginėlėse ar kitaip pri-
tvirtinti prie šakų. nesūdyti lašiniai, riebalai gali būti kabinami ir 
vieni. Šiandien siūloma pirkti jau pagaminto lesalo mišinių, todėl 
negalintys jo prasimanyti patys, gali naudoti ir tokį.

lietuvoje žiemoja nemažai vandens paukščių, kuriems ant 
ledo krašto galima papilti miežių, avižų, duonos atliekų. tačiau 
šiuos paukščius lesinti reikia tik didžiausiose, visą žiemą neuž-
šąlančio vandens žiemavietėse. kitur jie turi suprasti, kad būti-
na skristi į saugias vietas, kuriose lauks lesalas.

lesalo naudojimą paukščiams visada reglamentuoja pa-
prasta logika: negalima siūlyti to, ko nesiūlytum mažam vaikui: 
sūdytų, su prieskoniais maisto atliekų, pasenusių produktų. ne-
reikėtų pilti grūdų (ypač rugių), nes juos lesa tik kurapkos ar 
retkarčiais – žaliukės, karklažvirbliai. klausimų dėl maisto pa-
rinkimo kyla tik pradedant paukščius lesinti. vėliau kiekvienas 
globotojas žino, supranta, kas patinka „jo“ paukščiams.

selemonas PalTanavičius

Lesyklai tinka ir kokoso kevalas Pasisotinus šaltis ne toks baisus
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Ir taip kasdien nuo 1958 m. iki 1977 m. 
Buvodamas šiame daigyne tuometinis 
ministro pavaduotojas Vincentas Verby-
la pastebėjo, kad retas girininkas taip su 
meile prižiūri ir augina sodmenis. Pamatęs 
juos negaluojant, Adomas kvietėsi į daigy-
ną specialistus iš miškų ūkio, miško pato-
logus, tarėsi su šios srities mokslininkais. 
Girininko A. Arštikio prižiūrimas daigynas 
tapo eksperimentine baze mokslininkui 
Adomui Rimkui rašant disertaciją apie 
pušų spygliakritį ir taikomas apsaugos 
priemones. 
Panerių girininkijos Melekonių miške bu-
vusiame lenkų kariniame poligone poka-
ryje augo keružės pušys. Per 10 metų atkak-
lus girininkas jame įveisė apie 300 ha pušų 
želdinių. Kai paaugusius pušų jaunuolynus 
nederlingoje žemėje ėmė džiovinti šakninė 
pintainė, sumanus girininkas jų vietoje vei-
sė berželius. 1972 m. pavasarį pušų jaunuo-
lynai buvo tręšiami mineralinėmis trašomis 
iš lėktuvo. Dabar čia auga palyginti geri pu-
samžiai pušynai.
Neatsitiktinai Panerių girininkijoje šiam gi-
rininkui 1960 m. patikėta įveisti pirmuosius 
Lietuvoje geografinius pušų želdinius per 
10 ha plote. Iš SSRS 30 sričių surinktas sėklas 
girininkas pats sėjo daigyne, ženklino jų kil-
mę, vėliau išaugintus vienmečius sodinukus 
vežė į sodinimo vietą ne miško žemėje, kad 
nesupainiotų darbininkai. Dabar šis gražus 
50-metis pušynas yra sektinas girininko dar-
bo pavyzdys jauniesiems miškininkams.
Į Panerių girininkiją pas Adomą Arštikį po 
3–4 kartus per metus atvažiuodavo tuo-

VYTAUTAS 
JANKAUSKAS

1941 04 03 – 2010 12 06

Gruodžio 6-osios rytą pasiekė skaudi žinia, 
jog staiga mirė buvęs ilgametis Dubravos 
EMM urėdijos darbuotojas, aktyvus visuo-
menininkas Vytautas Jankauskas. Iki 70-ies 
metų sukakties balandžio 3-ąją Vytautui 
tebuvo likę keturi mėnesiai... 
Kilęs iš Ignalinos rajono Begunavos kaimo, 
V. Jankauskas mokėsi Dūkšto vidurinėje 
mokykloje, 1961 m. baigė Vilniaus miškų 
technikumą. Po tarnybos armijoje miški-

ADoMAS 
ARšTIKIS

1916 02 12 – 2010 12 17

Eidamas 95-uosius metus mirė buvęs ilga-
metis Vilniaus miškų ūkio girininkas Ado-
mas Arštikis, dirbęs Jašiūnų, vėliau – Pane-
rių girininkijose. 
Kilęs iš Kėdainių rajono Ruginėnų kai-
mo Adomas Arštikis pokaryje mokytis į 
Vilniaus miškų technikumą įstojo tik su 
priėmimo komisijos nario, komjaunimo 
atstovo poeto Eduardo Mieželaičio užtari-
mu, nes buvo jau vyresnio amžiaus, negu 
tuo metu buvo nustatytas mokymosi am-
žiaus cenzas. 1950 m. baigęs Vilniaus miš-
kų technikumą, gavo paskyrimą į Vilnijos 
miškus. 
Pasak amžininkų, velionis mokėjo gerai 
auginti miško sodmenis ir mišką, bet ne-
išmoko jo kirsti. Įveisęs girininkijoje 40 arų 
daigyną, girininkas jį kasdien ryte apžiū-
rėdavo, o tik po to imdavosi kitų darbų. 

metinis ministras Algirdas Matulionis, kaip 
jis sakydavo, pailsėti, pajusti miško dvasią 
po sunkių partinių susirinkimų. Su juo ve-
lionis eidavo į mišką atrinkti medžių kirti-
mui tūrio ugdymo principu. Šiais kirtimais 
Panerių miškuose domėjosi ir ukrainiečių 
miškininkai.
Per 30 metų girininkavęs Vilniaus miškų 
ūkyje Adomas Arštikis paliko ir daugiau 
gražių darbų miškuose. Velionio sodinti ir 
prižiūrėti medynai puošia vaizdingas Vil-
niaus apylinkes, jais gali grožėtis Vilniaus 
miestiečiai, o mokslininkai nagrinėti jo so-
dintus geografinius želdinius. 
Nenustojo Adomas domėtis miškininkys-
tės reikalais ir išėjęs į pensiją, dirbdamas 
statybose. Susitikus jis sakydavo: „Nepri-
gijau kituose darbuose. Vis sapnuodavau 
mišką“.
Bendraujant su šiuo mišką ir žmones ger-
busiu miškininku visada imponavo jo ge-
ranoriškumas, tolerancija kitai nuomonei 
ir išmintis. Visada būdavo malonu užsukti 
pas jį į svečius, dovanų išsinešant dalį jo 
namų šilumos ir supratimą. 
Netekome nuoširdaus kolegos ir kaimyno, 
kuriam miškas buvo gyvenimo prasmė ir 
pašaukimas. 

Reiškiame nuoširdžią užuojautą dėl skau-
džios netekties velionio žmonai Valerijai, 
dukrai Ritai ir artimiesiems.

julius auKŠtaitis
ZiTa BiTvinskaiTė

ninkystės mokslus toliau studijavo LŽŪA, 
1969 m. baigė Miškų fakultetą. 
Apie metus padirbėjusį girininku Zarasų 
miškų ūkyje 1969-ųjų pabaigoje tuome-
tinės Dubravos miškų tyrimo stoties va-
dovybė pakvietė dirbti medelyno vedėju. 
Šiose pareigose bei vyresniuoju inžinieriu-
mi jis dirbo iki 1987 m.
Jam vadovaujant medelyne pradėtos tai-
kyti naujos sodmenų išauginimo, vege-
tatyvinio dauginimo technologijos, me-
delyne auginamų dekoratyvinių medžių 
ir krūmų rūšių asortimentas padidėjo 
keletą kartų. Kovai su piktžolėmis plačiau 
naudoti herbicidai, buvo atliekami įvairūs 
bandymai su pesticidais. 
Nuo 1987 m. iki pensijos Vytautas tvarkė 
urėdijoje miško kirtimų fondą, vadovavo 
miškų priešgaisrinei apsaugai.
Sukauptą gamybininko patirtį jis perteikė 
būsimiesiems miškininkams – skaitė pas-
kaitas KMAI kolegijoje. 
Dar besimokydamas Miškų fakultete 
Vytautas buvo aktyvus visuomeninin-
kas, toks liko ir dirbdamas gamyboje – 
daug metų jis rinktas Dubravos EMM 
urėdijos profesinės sąjungos pirmi-

ninku, šių pareigų neatsisakė ir išėjęs į 
pensiją.
Nuo 1970 m. jis priklausė ir medžiotojų luo-
mui, tik pastaraisiais metais dėl kojos trau-
mos medžioklėse nedalyvavo.
Pastatyti savo namą, pasodinti medį, išau-
ginti sūnų – taip dažnai mėgstama vertinti 
žmogaus gyvenimo prasmę. Vytauto iš-
auginti medelyne dekoratyviniai medžiai 
puošia sodybas, gyvenvietes, miestų ga-
tves, parkus ir skverus visoje Lietuvoje ir už 
jos ribų, o iš miškams skirtų sodinukų išau-
go gražūs medynai Dubravos ir kitų urėdijų 
miškuose. Kartu su ilgamete Dubravos EMM 
urėdijos buhalterijos darbuotoja Bernarda 
išauginti du sūnūs – Linas ir Aurimas, Kauno 
miesto pakraštyje suręstas gražus namas.
Daug padirbėta, daug pasiekta, bet klas-
tinga liga neleido Vytautui dar ilgus me-
tus džiaugtis tuo. Tegul išauginti medžiai 
ošia Tau, Vytautai, amžiną girių giesmę.

Nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną 
Bernardą, sūnus Liną ir Aurimą bei visus 
artimuosius.

 dubravos eksperimentinės 
mokomosios miškų urėdijos kolektyvas
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LoTHAR 
MANFRED VEGNER

(1935 02 12 – 2010 12 07)

Gruodžio 7 dieną lemtis Anapilin išsi-
vedė buvusį Biržų miškų urėdijos dar-
buotoją, Būginių girininkijos girininką 
Lothar Manfred Vegner. Liko jo užauginti 
ir išpuoselėti miškai, kuriems jis atidavė 
keturiasdešimt gyvenimo metų...
Lothar M. Vegner gimė Rytprūsiuose, Ko-
nigsbergo mieste. Likimas lėmė sunkius 
išbandymus dar ankstyvoje vaikystėje: 
karas, artimiausių žmonių netektis, badas, 

VILHELMAS 
STAKIoNIS

(1930 01 12 – 2010 12 06)

Kurgi lietūs pradingo? Kur liūtys?
Noriu, berže, tavęs aš paklaust.
Egle-sese, paduok žalią šaką – 
Mirštant noriu prie jos prisiglaust…

Gruodžio 6 d., eidamas 81 – uosius metus, 
mirė Vilhelmas Stakionis – miškininkas, 
buvęs ilgametis Biržų miškų urėdijos 
darbuotojas. Velionis gimė Biržų rajono 
Vinkšninių kaime, lankė Būginių pradinę 
mokyklą, Papilio progimnaziją. Anksti 
susipažino Vilhelmas su miško ūkio dar-
bais – 1951-ųjų rudenį pra dė jo dirbti Biržų 
miško pramonės ūkio Vinkšninių punkto 
sąskaitininku. 1964 m. įstojo mokytis į 
Kauno A. Kvedaro miškų technikumą. 
Sėkmingai baigęs miškininkystės studijas, 
toliau prižiūrėjo ir puoselėjo Biržų krašto 
miškus. Darbų ir pareigų jaunam specia-
listui nestigo: teko dirbti buhalteriu, miško 
žvalgu, gamybos ir miško ruošos meistru, 
miško techniku, girininko padėjėju. Kas 
šiandien suskaičiuos, kiek Biržų miškuose 
takų Vilhelmo praminta, kiek medžių 

kelionė į Lietuvą, gimtinės ilgesys. 1947 
m. su jaunesne seserimi į Biržų kraštą at-
klydęs Lothar prisiglaudė pas ūkininkus 
ir pasiliko čia visam laikui. Nuo 1948 m. 
lankė vidurinę mokyklą Biržuose, 1954 m. 
įstojo į Vilniaus miškų technikumą. Baigęs 
studijas, 1958 m., pradėjo dirbti Biržų miš-
kų ūkyje miško techniku, o 1959 m. – nau-
jai kuriamos Būginių girininkijos girininku. 
Pradėjęs dirbti Būginiuose, Lothar sukūrė 
šeimą, kartu su žmona Olga augino sūnus 
Donatą ir Erichą. Jaunam girininkui darbų 
ir atsakomybės našta teko didelė: laukė ne 
tik ūkininkavimas miške, bet ir naujų giri-
ninkijos pastatų, darbininkų gyvenvietės 
statybos, miško kelių tiesimas, girios sau-
sinimas. Visa miško ruoša tuo metu buvo 
vykdoma tik rankiniais įrankiais, paruošta 
mediena traukiama iš miško tik arkliais. 
Tačiau gyvenimo užgrūdintam, ypatingu 
darbštumu pasižyminčiam Lothar viskas 
buvo įveikiama. Nuolat dirbant miške, 
kaupėsi jo profesinė patirtis. Būginių giri-
ninkija tapo pirmaujančia. 
Principingumas, tvarkingumas, inteligen-
tiškumas tapo šio girininko vizitine korte-
le tarp jį pažinojusiųjų. Būginiuose iš tolo 
švietė skoningai sutvarkyta girininkijos 

sodyba, joje niekada netrūko lankytojų. 
Girininkas visuomet drąsiai išsakydavo 
savo nuomonę, mokėjo įtikinti, suburti 
girininkijos darbuotojus įvairiausiai veik-
lai. Prisimename jį kaip kantrų, reiklų ir 
šmaikštų jaunų specialistų mokytoją. 
Lothar domėjosi mūsų krašto istorija, 
rūpinosi istorinių paminklų išsaugojimu 
Biržų girioje. 
Išėjęs į pensiją, jis dalyvavo renginiuose, 
keliavo, domėjosi miškininkystės nau-
jienomis. Bendravimas šiam miškininkui 
visuomet teikdavo malonumą – kiekvie-
nam pakalbinti jis rasdavo tinkamą žodį, 
pavėžėdavo kiekvieną iš mokyklos kul-
niuojantį kaimo vaiką. Prisiminimuose 
Lothar Vegner rašė: ,,Mano antra Tėvyne 
tapo Lietuva. Čia užaugau, pritapau, pra-
gyvenau didžiąją dalį savo gyvenimo. 
Čia turiu gerų draugų. Gerbiu ir myliu 
darbščią lietuvių tautą...“ Šio miškininko 
gyvenimas, darbai ir mintys – meilės ir 
atsidavimo kraštui, kuriame jis gyveno, 
žmonėms, kuriuos jis pažinojo, pavyzdys. 
Mūsų atmintyje išliks pačiomis šviesiau-
siomis spalvomis nutapytas tavo, Liudai, 
paveikslas. 

Biržų miškų urėdijos kolektyvas 

išmatuota, kiek naujų miškų pasodinta ir 
išugdyta Šilų, Spalviškių, Gajūnų, Būginių 
girininkijose… Profesija šiam miškininkui 
tapo gyvenimo būdu, o buvimas miške – 
pomėgiu. Ne vienerius metus Vilhelmas 
Stakionis vadovavo medžiotojų būreliui. 
Ir 1997 m. išėjęs į pensiją, jis toliau 
rūpinosi mišku: pats tvarkė ir prižiūrėjo 
savo miško valdą, patardavo kitiems 
miško savininkams. Visuomet kruopštus, 
pareigingas, nuoseklus ir veiklus, draugų 
ir kolegų paprastai vadinamas Viliu-
mi – tokį Vilhelmą Stakionį daugelį metų 
pažinojome mes, jo buvę bendradarbiai. 
Nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną 
Otiliją, dukrą Rimą, sūnų Virginijų. 

Biržų miškų urėdijos kolektyvas

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl mylimos Mamytės mirties 
nuoširdžiai užjaučiame LMS prezidentą, LŽŪU Miškų ir ekologijos fa-
kulteto dekaną doc. EDMUNDą BARTKEVIČIŲ.

lietuvos miškininkų sąjunga
lietuvos žemės ūkio universiteto bendruomenė

„mūsų girių“ redakcija

Nuoširdžiai užjaučiame Miškų departamento Miškų ūkio plėtros sky-
riaus vyriausiąjį specialistą GEDIMINą JASINEVIČIŲ, mirus Tėvui. 

aplinkos ministerijos darbuotojai

Nuoširdžiai užjaučiame Mažeikių miškų urėdijos Kairiškių 
girininkijos girininką ADOLfą GRICIŲ ir jo šeimą netekus 
mylimo sūnaus. 

kmai kolegijos 2008 m. laidos grupės draugai

Mirus Tėčiui, nuoširdžiai užjaučiame Utenos miškų urėdijos 
Rudesos girininkijos girininką VITALĮ ALEKSyNą.

lžūa 1974 m. laidos bendramoksliai
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Šilutiškis audrius 
Šikšnius, konkur-

so „Žydinčios vyš-
nios šakelė“ 2009-ųjų 
laureatas, išrinktas iš 
70-ies konkurse da-
lyvavusių poetų, iš-
leido dar dvi kūry-
bos rinktines, kurio-
se skaitytojas galės 

pasigėrėti ne tik jausmų ir minčių gilumu eilėraščiuose, bet ir 
sklandžia minčių eiga, aiškiu, tarsi lėta upė plaukiančiu pasako-
jimu novelėse. 

Rinktinėje „toli nuo dangaus“, kaip ir ankstesnėje autoriaus 
kūryboje, lyrinio aš išgyvenimai pateikiami per gamtos kom-
ponentus: mišką, vienišą obelį, kriaušę, kiemo gėles... ir vėl 
ryškus gyvenimo apmąstymas, savo paties nueito kelio ver-
tinimas, prisiminimai ir... tai, kas jau nebegrįš. literatūros 
kritikė a. karosaitė audriaus eiles pavadino vienomis bran-
džiausių ir tikriausių bei įvardino jas kaip eiliuotą išpažintį... 
aš dar pridėčiau: kaip filosofinę išpažintį be graudulio ir at-
gailos: kas buvo – jau buvo, visa tai liko prisiminimuose kaip 
didelė emocinė ir praktinė gyvenimo patirtis... Ji nei gera, nei 
bloga – jokios savigraužos ar nostalgijos tikrai neįžvelgsime. 
Priešingai – ji šilta, kartais dvelkianti lengva ironija, kartais 
lyg ir be jokių emocijų, pateikiama kaip faktas, bet daugeliui 
skaitytojų tikrai suprantama:

– – o vaikystėj 
Grėbėm šieną
Vaikiškais grėbliais.
Dieve, kaip tada norėjom būti dideliais!
trečioji knyga „kur keliai po rugius išsivaikšto“ nustebino 

giliu filosofiškumu ir nuoširdžiu lyrinio aš susiliejimu su gamta 
bei posūkiu į vidinį pasaulį, vos besusiliečiančiu su išoriniu. vi-
sas šios rinktinės eiles galima apibudinti autoriaus žodžiais:

Esu
Labai arti savęs
Ties savo šuliniu palenkęs galvą.
bet tai nereiškia, kad perskaitę a. Šikšniaus kūrybą įsigilin-

sime vien į jo minčių tėkmę. Priešingai – pajusime, kad tos min-
tys ko gero yra prie kiekvieno savojo šulinio (žinoma, to, kuris 
eiles perskaitys). kūryba nėra vien savitikslis gilinimasis į save. 
tai dar kartą akivaizdžiai byloja abi naujosios knygelės: indivi-
dualūs kūrėjo išgyvenimai tampa skaitančiojo savastimi. 

Rugys prie rugio –
Žalias laukas.
Prie paukščio paukštis –
Daug giesmių.
Kol šitaip 
Girdime ir matom, 
Tos dienos
Ne link vakarų. 

JūRaTė Rečiūniene

Garbė keliu pareiti 
parsivedant likimą...

Druidų horoskopas

Jau kelis tūkstančius metų sklando mįslingi pasakojimai 
apie kadaise europos giriose gyvenusius mėlynakius, gel-

tonplaukius milžinus keltus, kitaip dar galus arba galatus, 
kurių žyniai buvo vadinami druidais. Dėl pavadinimo nesu-
tariama. sanskrito kalba žodis dru reiškia mišką. tikėtina, 
kad druidas reiškia miško išminčius. bet gali būti kilęs ir iš 
gališko druidh arba senovės airių drui, reiškiančių išminčių, 
burtininką, raganių. Druidams pasaulėrėda – tai didysis Ra-
tas, kurį danguje suka žvaigždės, o Žemėje – medžiai. Druidų 
išmintimi, kuri labai artima baltų pasaulėjautai, ir lietuvoje 
domisi vis daugiau žmonių.

Druidai paliko originalų horoskopą.tie, kurie sudarinėjo jį, 
turėdavo dvidešimt metų vieni praleisti miške. 

Druidų horoskope – 22 ženklai; 4 iš jų atitinka pagrindinius 
astronominius metų taškus – pavasario ir rudens lygiadienį 
(ąžuolas ir alyvmedis) bei žiemos ir vasaros saulėgrąžą (bukas 
ir beržas). likę 18 ženklų susiję su Zodiako dekadomis. kie-
kvieną medžio ženklą atitinka dvi dekados: viena – šviesioje, 
kita – tamsioje metų pusėje. 

druidų horoskopas: eglė (sausio 2–24 d., liepos 5–14 d.) 
Šiuo laikotarpiu gimę žmonės stotingi, jų grožiui būdingas 
didingumas, griežtumas, net šaltumas. Jie intelektualūs, lo-
giški, su polinkiu analizėms ir apmąstymams. Dažnai kapri-
zingi ir ne visada lengvai sugyvenami. labai išdidūs, atkak-
liai siekia užsibrėžto tikslo, gerai dirba, sąžiningi, kruopštūs, 
pareigi, geri ir nuoširdūs. net ir sunkiausiose situacijose 
sugeba susitvardyti, būti optimistai. Jie turi įgimtus meni-
nius sugebėjimus, kartais net keliose srityse. iš sprendimų 
pasirenka patį sunkiausią. Jų stichija – sunkių situacijų su-
kūrimas sau ir kitiems. neimlūs pašalinei įtakai, retai išsako 
ir savo nuomonę. 

Meilėje retai randa pasitenkinimą. Jei įsimyli, tai beprotiškai.
Po šiuo ženklu gimė izaokas niutonas, napoleonas bona-

partas, Džonas Rokfeleris, Žana d‘ark, Julius cezaris, Mopasa-
nas, levas tolstojus, nikola tesla, steponas Darius. 

viršūnės strėlė veria parako dūmus 
žalia kanonada aukštai danguje
prie Šiaurės žvaigždės prisiglausiu kaip pūkas 
ir debesiu baltu ištirpsiu ūke

širdy manoje Stradivarijus verkia
paklydo pūgoj girios vėjas graudus 
nuo auštančio lango žvarba sausio dvelkia 
kas perskaitys šalčio beprasmius žodžius

neklauski manęs, ar buvo kas kaltas
dar auštantis langas ilgai neužgis 
vėl blaškos šaka – Lituanikos sparnas
vėl skrenda per vėjus laisvoji širdis

ir nieks nežinos, ko tą naktį norėjau
juk debesio laime tikėjom visi
vėl deimantais spindi žalia galatėja 
vėl sausis įklimpsta bežadėj pusny.lai
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MEDŽIO METAI. 
Gruodis
Aš nusiausiu batus. Kad tavęs nesutepčiau.
Tavo beržo, tavo tošies ir tavo baltumo...
Aš nusiausiu batus. Kad tavęs nesutepčiau.
Tavo balto, pulsuojančio, alpstančio kūno...

Aš nusiausiu batus. Kad patekčiau į dangų,
Kur plačiai atlapojai savo sielos vartus...
Aš nusiausiu batus. Kad pakilčiau į dangų,
Baltas gandras kur sklandė ir suko ratus.

Aš nusiausiu batus. Ir stovėsiu aš basas.
Tu baltumą paklojai tarp girios pušų... 
Aš nusiausiu batus. Ir stovėsiu aš basas -
Vaikštinėt nedrįstu ant plotkelių šventų...

Aš nusiausiu batus. Kad tavęs nesutepčiau.
Giria – mano knyga nerašytų eilių...
Aš nusiausiu batus. Kad tavęs nesutepčiau.
Šiąnakt, rodos, tiek daug pasakyti galiu...

Bet tyliu... Kad tavęs nesutepčiau...

PROsta sPORinni

Druidų horoskopas
 Su 30-uo ju gim ta die niu
Sau sio 4 d. šią su kak tį pa žy min tį Tauragės 
miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos 
ir tech ni nio pa da li nio operatorių VIKTORą 
ŠILERĮ, 6 d. – Pa ne vė žio miš kų urė di jos že-
mėtvarkininką KęSTUTĮ ŽILINSKą, 17 d. – 
Švenčionėlių miš kų urė di jos me die nos ruo-
šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio viršinin-
ką MINDAUGą ZINKEVIČIŲ, 22 d. – Ša kių 
miš kų urė di jos Plokš čių gi ri nin ki jos gi ri nin-
ko pa va duo to ją LINą BILINSKą, 25 d. – Jo-
navos miš kų urė di jos Svilonių gi ri nin ki jos gi-
ri nin ko pa va duo to ją ŽILVINą KONCEVIČIŲ, 
27 d. – Pa ne vė žio miš kų urė di jos miš kų ūkio 
dar bi nin kę JURGITą EIDIKONIENę. 

Su 40-uo ju gim ta die niu
Sau sio 1 d. šią su kak tį pa žymintį Marijam-
polės miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre-
ky bos ir tech ni nio pa da li nio traktorininką 
VINCą MOTŪZą, 9 d. – Rad vi liš kio miš kų 
urė di jos Rad vi liš kio gi ri nin ki jos gi ri nin ko 
pa va duo to ją MINDAUGą NORVyDą, Aly-
taus miš kų urė di jos Dušnionių gi ri nin ki jos 
ei gu lį MINDAUGą JASIONĮ, 10 d. – Ša kių 
miš kų urė di jos statybų darbininką-kūriką 
VIRGILIJŲ STANAITĮ, 13 d. – Klaipėdos RAAD 
Klaipėdos rajono agentūros vyriausiąjį spe-
cialistą REMIGIJŲ LAUCEVIČIŲ, 14 d. – Kaz-
lų Rūdos mokomosios miš kų urė di jos miš-
kot var kos in ži nie rę RŪTą VARNAGIRIENę, 
Ma žei kių miš kų urė di jos me die nos ruo šos, 

pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio me dve-
žės trak to ri nin ką ANTANą GARALĮ, 

18 d. – Švenčionėlių miš kų urė di-
jos administracinio pastato teri-

torijos prižiūrėtoją-kūriką VI-
TALIJ SUBOČ, 21 d. – Veisiejų 
miš kų urė di jos Krosnos gi ri-

nin ki jos miš ko dar bi nin ką 
EDVARDą KRUŠINSKą, 

22 d. – Ma žei kių miš-
kų urė di jos me die nos 
ruo šos, pre ky bos ir 
tech ni nio pa da li nio 
me dve žės trak to ri nin-
ką ARVyDą SKRODE-

NĮ, 24 d. – Drus ki nin kų 
miš kų urė di jos Musteikos 

gi ri nin ki jos ei gu lį ALGĮ GRI-
Gą, 30 d. – Ra sei nių miš kų urė-

di jos me dien ve žio au to mo bi lio 
vai ruo to ją REMIGIJŲ KILKIŲ. 

Su 50-uo ju gim ta die niu
Sau sio 1 d. šią su kak tį pa žy min tį Uk mer gės 
miš kų urė di jos Pašilės gi ri nin ki jos gi ri nin-
ko pa va duo to ją GESTAUTą LAZAUSKą, Vil-
niaus miš kų urė di jos Panerių gi ri nin ki jos ei-

gu lį GINTAUTą POCIŲ, 5 d. – Kė dai nių miš-
kų urė di jos ąžuoloto gi ri nin ki jos gi ri nin ką 
ROMUALDą BUKAUSKą, 10 d. – Tel šių 
miš kų urė di jos miško pjovėją KAZIMIERą 
DAMAŠIŲ, 13 d. – Tauragės miš kų urė di jos 
me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa-
da li nio traktorininką VyTAUTą NAUJOKą, 
15 d. – Ra sei nių miš kų urė di jos Birbiliškės 
gi ri nin ki jos ei gu lį GEDIMINą MASAITĮ, 
20 d. – Valkininkų miš kų urė di jos Pirčiupių 
gi ri nin ki jos valytoją DANUTę URBELIONy-
Tę, 21 d. – Klaipėdos RAAD Šilalės rajono 
agentūros vyriausiąjį specialistą ALBINą RI-
MIDĮ, 24 d. – Valkininkų miš kų urė di jos per-
sonalo inspektorę AUDRONę GUDONIENę.

Su 60-uo ju gim ta die niu
Sau sio 1 d. šią su kak tį pa žy min tį Ša kių 
miš kų urė di jos miškų urė do pa va duo to ją 
ROMą JUOZą KUPSTAITĮ, 2 d. – Kuršėnų 
miš kų urė di jos traktorininką STASĮ VILIŲ, 
5 d. – Bir žų miš kų urė di jos vy r. bu hal te-
rės pa va duo to ją ZITą ŠEPETAUSKIENę, 
6 d. – Šiau lių miškų urėdijos miško pjovėją 
PRANą DARGUŽą, 8 d. – Kė dai nių miš kų 
urė di jos miš ko žel di nimo ir apsaugos in ži-
nie rių STEPą REPEČKą, 14 d. – kaišiadorietį 
miškininką ALGIRDą ŠARKŲ, 23 d. – Varė-
nos miš kų urė di jos me dien ve žio au to mo-
bi lio vai ruo to ją BOLĮ ČEPULĮ, 26 d. – Rad-
vi liš kio miš kų urė di jos miškų urėdą JUOZą 
EISMONTą, 27 d. – Anykščių miš kų urė di jos 
Mikierių gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va duo to ją 
VLADISLOVą MASLINSKą, Jo navos miš kų 
urė di jos medvežės operatorių JONą ŽIDE-
LIŪNą, 29 d. – Tel šių miš kų urė di jos vy riau-
si ą ją bu hal te rę JUSTINą KIRŠIENę. 

Su 70-uo ju gim ta die niu
Sau sio 18 d. šią su kak tį pa žymintį Lietuvos 
miškų instituto sargą EUGENIJŲ VIKTORą 
VAICEKAUSKą, 22 d. – bu vu sį il ga me tį Ra-
seinių miš kų urė di jos Pikčiūnų gi ri nin ki jos 
ei gu lį VLADą DANUSą. 

Sau sio 7 d. su kan ka 75-eri bu vu siam Kau-
no miškų ūkio direktoriui, Miško sanitarinės 
apsaugos stoties direktoriui ZIGMUI MI-
LIŠAUSKUI, 11 d. – bu vu siam ilgamečiam 
Valstybinio miškotvarkos instituto direkto-
riui, viceministrui, LMS prezidentui (1992–
1996 m.) ALGIRDUI ANTANUI BRUKUI. 

Su 80-uo ju gim ta die niu 
Sau sio 7 d. šią su kak tį pa žy min tį bu vu sį il-
ga me tį Anykščių miš kų urė di jos inžinierių 
KAZIMIERą DIMAVIČIŲ, 16 d.– bu vu sį il ga-
me tį Varėnos miš kų urė di jos vy riau si ą jį miš-
ki nin ką ANTANą STANKEVIČIŲ.

Svei ki na me gi mu sius sau sį
da
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J. GIRINAS. Nustatykime realius medienos ruošos 
mechanizmų metinius išdirbius, VIII-16;
N. VERŠINSKIENė. Miške užaugo ne tik jaunuoly-
nas, VIII-18;
J. REČIŪNIENė. Ne kartą teko pradėti nuo plyno 
lauko, VIII-20;
E. STRAZDIENė, V. RIBIKAUSKAS. Vėtros sudarky-
tų miškų tvarkymo aktualijos, IX-20;
O. GyLIENė. Tvarkome nenusižengdami aplinko-
saugai, IX-22;
V. TREPėNAITIS. Laukia atkūrimo darbai, X-16;
J. REČIŪNIENė. Nauda valstybei ir žmogui, ne-
skriaudžiant gamtos, X-18; 
A. KILČAUSKAS, V. TREPėNAITIS. Sunkmetis ne-
parklupdė, XI-20;
V. TRE Pė NAI TIS. Miško selekcijos darbų užmojai 
ir praktinės galimybės, XI-22: 
J. REČIŪNIENė. Padauginę žaliuosius lopus, XI-26;
V. RIBIKAUSKAS. Gamtos stichija nepaklūsta po-
pieriams, XII-20.

Pri va tūs miš kai 
V. TREPėNAITIS. Konkurso ,,Geriausi Alytaus re-
giono privačių miškų želdiniai 2009“ nugalėtojai, 
I-26;
Z. BITVINSKAITė. Miško savininkams tebeaktua-
lios ES paramos gavimo konsultacijos, II-25;
Toliau plėtoti darnią socialinę partnerystę, V-22;
Atkreiptas dėmesys į miško želdinių priežiūrą, 
VI-26;
Z. BITVINSKAITė. Miško želdinimo ir žėlimo pro-
jektas – būsimo miško pamatas,VII-24;
Nedelskime tvarkyti vėtros suniokotus savo val-
dų miškus, VIII-23;
R. LUKŠAS. Miškų atkūrimo pamokos Biržų regi-
one, VIII-24; 
V. VASILIAUSKAS. Patarimai tvarkantiems pažeis-
tus miškus, X-24; 
D. VAIKASAS. ES parama nuo stichinių nelaimių 
nukentėjusių miškų atkūrimui, XI- 29;
V. TREPėNAITIS. Polemika Trakuose: apie kaimo 
viziją, nuosavybę ir gamtosaugą, XII-26.

Me džiok lė
V. PADAIGA. Kad pamiršta sena netaptų nauja, 
I-29;  
V. KLOVAS. Kokio šuns man reikia?, II-28;
R. ZIZAS. Paukščių lesinimas gali būti pražūtin-
gas, II-32;
S. PALTANAVIČIUS. Paukščiams reikia mūsų pa-
galbos, III-30;
L. BALČIAUSKAS. Medžiojamųjų žvėrių žuvimas 
autostradose, IV-28; 
E. BUKELSKIS. Higiena būtina ir medžioklėje, 
V-29; 
E. TIJUŠAS. Kaip prisivilioti stirniną, VI-30;
Z. BUTKEVIČIUS. Šuo ne tas!, VII-28;
S. PALTANAVIČIUS. Ne žmogaus priedermės rei-
kalai, VIII-30; 
V. RIBIKAUSKAS. Atėjus tauriųjų žvėrių medžio-
klės metui, IX-30; 
L. Baltrūnaitė, L. Balčiauskas. Vilkai – mutantai: 
mitas sugriautas, X-30; 
A. BRUKAS. Miškininkų ir medžiotojų santykiai 
1920-2010 m., XI-34;
K. PėTELIS, J. STANKEVIČIŪTė. Apie laukinių gy-
vūnų, miško ir žmogaus santykį, XII-28;
S. PALTANAVIČIUS. Lesykla paukščiams – mūsų 
gerumo ženklas, XII-30.

R. VASILIAUSKAS. Diegiama moderni gaisrų ste-
bėjimo sistema, IV-6;
V.TREPėNAITIS. Aktualu ne tik Miško auginimo 
specialistų bendrijai, IV-9;
S. MIZARAS. Lietuvos miškų ūkio bendrasis vi-
daus produktas ir darbo našumas, V-10;
E. PETRAUSKAS. Nenukirsto miško ir apvaliosios 
medienos apskaitos tobulinimas, V-12; VI-12;
A. KASPERAVIČIUS. Brandžių medynų inventori-
zacijos ateitis – pasirinkimų kryžkelėje, VI-9; VII-10;
A. MALINAUSKAS. Paprastojo ąžuolo išsilaikymas 
želdiniuose, VII-12;
R. MATyŽENOK, V. TREPėNAITIS. Kaip gelbėsime 
skydamarių puolamus eglynus, VIII-8;
V. TREPėNAITIS. Įpusėjus 2007–2013 m. ES para-
mos gavimo laikui, VIII-11;
R. OZOLINČIUS. Dešimties metų kraitis, VIII-14; 
IX-12; 
V. KVEDARAS. Latvijos miškai: rojus ir realybė, 
IX-16;
Miškotyros mokslo pristatymas Girionyse, X-13; 
XI-11;
D. DANUSEVIČIUS. Miško sėklininkystė – ateities 
miškų veidrodis, XI-13;
V. SUCHOCKAS, A. PLIŪRA. Hibridinės drebulės 
išauginimas šiltnamyje ir atviro grunto daigyne, 
XI-16; XII-16;
A. GUSTIENė. Grybo Chalara fraxinea reikšmė uo-
sių džiūties procese, XI-18;
Z.BITVINSKAITė. Kas naujo teisės aktų, regla-
mentuojančių miškų atkūrimą ir įveisimą, pakei-
timuose?, XII-13.
Saugomos teritorijos 
R. ZIZAS. V-oji europinė konferencija – ,,Tetervi-
nas – nykstanti rūšis“, I-18;
R.ZIZAS. Kada sugrįš kurtiniai į Karšuvos girią?, 
IV-14; 
V. KUNGyS. Apie senųjų parkų atgaivinimą, X-14.

Urė di jo se 
A. NENARTAVIČIUS. Kokia šiandieninė girininkija 
girininkų akimis?, I-20;
A. STANKEVIČIUS. Ar išliks paprastojo uosio ge-
nofondas Lietuvoje?, I-22;
J. REČIŪNIENė. Padrąsinančiai sutiko, darbe susi-
derinome, II-20;
V. TRE Pė NAI TIS. Biržiečių siūlymas – rėžti biržes 
su GPS imtuvais, II-22;
A. KULIEŠIS. GPS panaudojimo galimybės miškų 
ūkyje, III-28;
V. TREPėNAITIS. Kam reikalingas mozaikinis miš-
kų atkūrimo projektas?, IV-16; 
J. REČIŪNIENė. Nemenčinėje. Pavasarinės min-
tys, IV-18;
E. BARNIŠKIS. Investicija pateisino lūkesčius, 
IV-20; 
Z. BITVINSKAITė. Vieną sakom, kitą darom, V-20;
A. PLIŪRA. Susitikime – dėmesys selekcinių ber-
žynų veisimui, VI-16;
J. DAUNyS. Virš Rėkyvos miškų – ,,lietus“ iš sraig-
tasparnio, VI-20;
R. VASILIAUSKAS. Druskininkuose – pirmoji auto-
matinė miško gaisrų stebėjimo sistema, VII-14; 
V.TREPėNAITIS. Alizavos miško genetinį ąžuoly-
ną įveikė gamtos negandos, VII-16;
V. RIBIKAUSKAS. Mišką galima sodinti ir pavasarį, 
ir rudenį, VII-20;
J. REČIŪNIENė. Aktyvus, visuomeniškas. Kolekty-
vo siela, VII-22; 

Ak tu a li jos
R. VASILIAUSKAS. Praėję metai nebuvo lengvi.  
Ar šie bus geresni?, I-4;
R. VASILIAUSKAS. Naujas išpuolis, II-4;
Nuomonės apie miškų privatizavimą, II-6; 
V. TRE Pė NAI TIS. Ar žemėj Lietuvos valstybiniai 
miškai žaliuos?, III-9; Diskusija apie miškus Lietu-
vos Mokslų Akademijoje, III-12;
R. PRŪSAITIS. Dar kartą apie miškų privatizacijos 
galimybę, V-4;
S. GLIAUDyS. Periodiškai kylantis miškų privati-
zavimo klausimas, V-8;
Aptarti aktualūs klausimai, VI-6;
R. OZOLINČIUS, R. VASILIAUSKAS. Racionaliam, 
mokslu pagrįstam ūkininkavimui miškuose, VII-4;
R. VASILIAUSKAS. Iškiliam miškininkui atminti, 
VII-6; 
Ekstremalus išbandymas šalies miškų šeiminin-
kams, VIII-4; 
 R. DELTUVAS, J. REČIŪNIENė, V. MARKEVIČIUS. 
Paminėtos prof. P. Matulionio 150-osios gimimo 
metinės, IX-9;
Galimų pertvarkų nauda ir grėsmės, X-4; 
V. TREPėNAITIS. Baltijos šalių miškininkų 20-ojo-
je konferencijoje, X-6;
J. REČIŪNIENė. Profsąjungos – demokratiškos ir 
solidarios visuomenės garantas, X-10; 
Išgyventi nuolatinių grėsmių sąlygomis, XI-4;
G. JASINEVIČIUS. Reglamentu siekiama pažaboti 
nelegaliai paruoštos medienos patekimą į ES rin-
ką, XII-4; 
R. VASILIAUSKAS. Korupcijos prevencija – visų 
bendras reikalas, XII-5; 
R. VASILIAUSKAS. Naujųjų išvakarėse apie atei-
ties planus, XII-8;
J. REČIŪNIENė. Miškas ir miškininkai kaimo plė-
tros kontekste, XII-10.

Miš ki nin kys tė 
R. MANKUS. Pirmieji miškų naudojimo ir apsau-
gos reguliavimo žingsniai Lietuvoje, I-8;
A. JUODVALKIS, S. KARAZIJA, V. MIKŠyS. Ne-
plynų pagrindinių miško kirtimų kokybė ir ją le-
miantys veiksniai, I-10;
J. DANUSEVIČIUS. Dar kartą dėl invazinių medžių 
rūšių, I-14;
V. TREPėNAITIS. Spygliagraužių kenkėjų grėsmė 
Dzūkijos pušynams, I-16;
A. KULIEŠIS. Ruošiamasi Ministrų konferencijai 
Europos miškams išsaugoti, II-12; 
Z. BITVINSKAITė. Atsakymai ir klausimai Girinin-
kų bendrijos tarybai (ir ne tik jai), II-15;
A. PLIŪRA, V. SUCHOCKAS. Hibridinės drebulės 
sėklų auginimas ant nupjautų šakų, II-17;
V. TREPėNAITIS. Lietuvos mokslo 2009 m. premi-
ja – miško genetikams, III-14; 
J. DANUSEVIČIUS, D. DANUSEVIČIUS. Miško ener-
getinės plantacijos: kodėl delsiama veisti?, III-16;
R. ZIZAS. Ar išplis pušinio verpiko židiniai Dzūki-
joje?, III-19;
A. RUTKAUSKAS. Miškotvarkinio projektavimo 
aktualijos, III-20;
S. KARAZIJA. Kaip įgyvendintos Lietuvos miški-
ninkų sąjūdžio programos nuostatos?, III-24; 
M. ŠTOGAN. Ukrainos miškų ūkio vystymosi pers-
pektyvos ir problemos, III-26;

Šiemet rašėme



Gruodis
Rimantas Nalivaika




