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K r o n i k a

Birželio 27 d. LR Seimo Aplinkos apsaugos 
komiteto posėdyje generalinio miškų urėdo 
pavaduotojas G. Visalga pristatė Antžeminių 
automatinių miško gaisrų stebėjimo sistemų 
diegimą Lietuvoje. Komiteto išvadoje teigia-
ma, kad diegiant pažangią šiuolaikišką sistemą, 
nuo jos įdiegimo pradžios pažeidimų nenustatė 
nei Nacionalinė mokėjimo agentūra, nei Viešųjų 
pirkimų tarnyba, nei kitos institucijos.

Liepos 2 d. Ministras Pirmininkas A. Kubilius 
apžvelgė Valstybės valdomų įmonių pertvar-
kos rezultatus bei tolimesnę viziją. Susitikimo 
metu ūkio ministras R. Žylius pristatė komisiją, 
sudarytą iš žymių privataus verslo atstovų. Pri-
statyme dalyvavo ekonomikos ekspertai, VVĮ 
nepriklausomi valdybų nariai bei vadovai, ži-
niasklaidos atstovai. Pateikta Generalinės miškų 
urėdijos parengta informacija.

Liepos 4 d. Briuselyje vyko Europos Komisijos 
organizuotas bendras EK Miškų ir medžio 
kamštienos konsultacinio komiteto bei EK 
Nuolatinio miškų ūkio komiteto posėdis. Šie-
met svarstoma darbo grupės parengta ataskaita 
dėl naujai rengiamos ES miškų strategijos pro-
jekto, diskutuojama dėl miškų ūkio vaidmens at-
einančiu ES finansiniu laikotarpiu, įgyvendinant 
ES strategiją 2020 m. ir Bendrąją žemės ūkio po-
litiką 2014-2020 m. Ekspertų teisėmis posėdyje 

dalyvavo AM Miškų departamento Miškų 
ūkio plėtros skyriaus vedėjas N. Kupstaitis ir 
LMSA pirmininkas A. Gaižutis.

Liepos 7-8 d. šalyje susiformavo gausios 
liūtys, lydimos stiprių vėjų (vėtrų), o vie-
tomis ir škvalo. Preliminariais duomenimis, 
šalies valstybiniuose miškuose vėtros išvertė 
ir išlaužė apie 2000 m3 medienos. Labiausiai 
nukentėjo Varėnos, Mažeikių, Kuršėnų miškų 
urėdijų administ ruojamos teritorijos, o 9 d. – 
ir Šalčininkų miškų urėdijos miškai. Per kelias 
savaites nuo stiprių vėjų nukentėjo ir kitų 
miškų urėdijų miškai. 

Liepos 9-13 d. Paryžiuje vyko 24-oji UNESCO 
tarptautinės programos „Žmogus ir bios-
fera (MAB)” koordinuojančios tarybos 
sesija, kurioje dalyvavo Lietuvos šios progra-
mos komiteto pirmininkas Miškų instituto 
direktorius R. Ozolinčius. Sesijoje į biosferos 
rezervatų tinklą priimta 20 naujų rezervatų. 
Pasauliniame biosferos rezervatų tinkle yra 
per 550 rezervatų iš 117 Pasaulio šalių. Žuvin-
to biosferos rezervatas taip pat įtrauktas į šį 
tinklą. Sesijos metu organizuotame EuroMAB 
šalių narių susitikime Lietuva inicijavo naujo 
projekto, susijusio su ekosistemų paslaugo-
mis ir jų funkcijų kaita keičiantis ekonomi-
nėms, socialinėms ir ekologinėms sąlygoms, 
rengimą. 

Liepos 10 d. vykusiame Valstybinės miškų 
tarnybos ir Lietuvos miško savininkų aso-
ciacijos atstovų pasitarime aptartos ben-
dradarbiavimo gairės. Pasitarime dalyvavo 
VMT direktorius R. Prūsaitis, Miškų kontrolės 
skyriaus vedėjas A.  Balčius, Miško naudojimo 
ir statistikos skyriaus vyriausias specialistas 
A. Kuliešis, LMSA pirmininkas A. Gaižutis ir 
kiti valdybos nariai. Aptarta ES paramos miš-
kininkystės priemonėms įgyvendinimo kon-
trolė, miškininkavimo privačiuose miškuose 
gerinimas ir priežiūra, miško savininkų švie-
timo, konsultavimo klausimai ir kt.  

Liepos 10 d. Trakų miškų urėdijoje įvyko 
Generalinės miškų urėdijos ir Valstybinės 
miškų tarnybos iniciatyva surengtas pasi-
tarimas augalų apsaugos produktų nau-
dojimo miškų ūkyje klausimais. Pasitarime 
dalyvavo generalinio miško urėdo pavaduo-
tojas P. Kanapienis, vyriausiasis specialistas 
D. Stonis, Trakų miškų urėdijos vadovai bei 
specialistai, VMT direktoriaus pavaduoto-
jas P. Zolubas, Miško sanitarinės apsaugos 
skyriaus vedėjas V. Vasiliauskas, šio skyriaus 
vyriausiasis specialistas T. Balkus ir kitų insti-
tucijų atstovai. V. Vasiliauskas pristatė augalų 
apsaugos produktų naudojimo problemas 
miškų ūkyje, Žeronių girininkijoje ir miško 

medelyne buvo susipažinta su miškuose 
naudojamų augalų apsaugos produktų nau-
dojimo technologijomis ir šiems darbams 
naudojamais mechanizmais bei įranga. 

Liepos 12 d. Apvaliosios medienos elek-
troninėje pardavimų sistemoje paskelbti 
pakartotinio medienos aukciono rezul-
tatai. 13-oje miškų urėdijų aukcionai vyko 
pusmetinėms sutartims sudaryti, 5 urėdijose 
– aukcionai ilgalaikėms sutartims sudaryti. 
Aukcione nupirkta 43 proc. visos siūlytos me-
dienos. Aplinkos ministrui 2012 m. liepos 2 d. 
įsakymais Nr. D1-566 ir Nr. D1-567 patvirtinus 
Prekybos mediena taisyklių pakeitimus, atsi-
ras kelios naujovės.

Liepos 18 d. Lietuvos Respublikos amba-
sados Lenkijoje Lietuvos kultūros cent-
re Varšuvoje atidaryta fotomenininko 
J. Danausko fotografijų paroda „Miškuo-
se prie Baltijos“. Parodos atidaryme daly-
vavo Ministras Pirmininkas A. Kubilius. J. Da-
nauskas pasidalino įspūdžiais, patirtais lan-
kantis 9-ose Baltijos valstybėse. Generalinio 
miškų urėdo pavaduotojas P. Kanapienis 
informavo apie Generalinės miškų urėdijos 
iniciatyva išleistą žemėlapį „Lankytinos vie-
tos Lietuvos valstybiniuose miškuose“, kartu 
su Šalčininkų miškų urėdijos miškų urėdu 
R. Lukoševičiumi atsakė į parodos lankytojų 
pateiktus klausimus.

▶ Aplinkos ministerija informuoja, jog 
šalyje pradėtos inventorizuoti natūralios 
buveinės. Tai pirmasis etapas, įgyvendinant 
Aplinkos ministerijos projektą „EB svarbos 
natūralių buveinių inventorizavimas, palan-
kios apsaugos būklės kriterijų nustatymas ir 
monitoringo sistemos sukūrimas“. Buveines 
inventorizuos valstybinis mokslinių tyrimų 
institutas „Gamtos tyrimų centras“ ir UAB ,,Es-
tonian, Latvian & Lithuanian Environment“.

▶ Valstybinė miškų tarnyba praneša apie 
naujus registruotus preparatus miškų 
ūkyje: repelentas Wam extra, fungicidas Sig
num, insekticidas Actara 25 WG. 

▶ Miškų instituto Miško apsaugos ir me-
džioklėtyros skyrius informuoja, kad Kau-
no liepas puola gleivėtasis liepinis pjūklelis 
(Caliroa annulipes Klug.). Iki šiol liepos labiau 
kentėdavo dėl amarų pažeidimų, o šiemet 
pastebėti žymesni gleivėtojo liepinio pjūkle-
lio pažeidimai. Liepos atrodo lyg apdegintais 
lapais, stebint juos iš arčiau, pastebėta, kad 
minkštasis audinys išgraužtas, likusios tik 
lapo gyslos. Toks pažeidimas vadinamas lapo 
skeletavimu. Liepų lapai netekę pagrindinės 
fitomasės sudžiūna, paruduoja ir susiraito.

Justinas Urbanavičius  – 
LRS Aplinkos apsaugos 
komiteto pirmininkas. 
Jis nuo 2008 12 02 yra 
aktyvus Aplinkos ap-
saugos komiteto narys, 
Jūrinių ir žuvininkystės 
reikalų komisijos ir Pe-
ticijų komisijos narys, ak-
tyviai dalyvauja daugely-
je parlamentinių gru pių. 

J. Urbanavičiaus, buvusio AAK pirmininko 
J. Šimėno ir kitų AAK narių iniciatyvos dėka, 
2010 m. kovo 18 d. buvo priimta Seimo re-
zoliucija „Dėl valstybinių miškų išsaugojimo“, 
kurioje miškai įvardijami kaip svarbiausias 
atsinaujinantis gamtos turtas, o jo reikšmė 
yra neįkainojama formuojant Lietuvos kraš-
tovaizdį bei kuriant piliečiams gyvenimo 
aplinkos kokybę. J. Urbanavičiaus teigimu, 
tokias reformas siūlo ne miškų specialistai 
ar mokslininkai, o stambieji perdirbėjai. Už 
svarų indėlį išsaugant Lietuvos valstybinius 
miškus 2011 m.gruodžio 21 d. generalinio 
miškų urėdo įsakymu Justinas Urbanavičius 
apdovanotas Generalinės miškų urėdijos 
prie Aplinkos ministerijos aukščiausiu apdo-
vanojimu – medaliu „Auksinis ąžuolo lapas“.
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Lietuvos valstybiniai miðkai yra neákainojamas mûsø valstybës turtas, teikiantis 
milþiniðkà ekonominæ, ekologinæ bei socialinæ naudà valstybei ir visuomenei. Taèiau jau kele-
ri metai vykdomas kryptingas valstybiniø miðkø pareigûnø ir jø vadovø vieðas ðmeiþimas bei 
persekiojimas. Visuomenei nuolat skleidþiama tendencinga bei tikrovës neatitinkanti informa-
cija apie miðkininkø veiklà, valstybinæ miðkø sistemà ir jos vadovus. 2010 m. þiniasklaidos 
priemonëse buvo paskelbti tikrovës neatitinkantys faktai apie Generalinëje miðkø urëdijoje 
atliktas kratas ir paimtas dideles pinigø sumas. Ðiø metø þiniasklaidoje („Veidas“, „Verslo 
þinios“) vël eskaluojamas neva valstybiniø miðkø sistemos neefektyvumas, funkcijø dublia-
vimasis, kirtimø neefektyvumas (tai per intensyvus, tai per maþas), vieðai pilama tulþinga 
informacija apie Generalinæ miðkø urëdijà ir jos vadovà Benjaminà Sakalauskà, kuris aktyviai 
gina Lietuvos valstybiniø miðkø interesus.

Pastarieji dveji metai kupini kalbø apie miðkø valdymo reorganizavimà, vieðai ir 
paslapèia svarstomi ávairûs pertvarkos projektai („Visuomis l“, „Visuomis 2“...), prisiden-
giant valstybës poreikiais, siûlomos ávairios gerai veikianèios valstybiniø miðkø sistemos 
iðdraskymo metodikos. Spaudoje jau 2009 m. buvo reiðkiamas nepasitenkinimas anonimi-
niø miðkininkø vardu dël neva neefektyvaus valdymo, 2010 m. tendencingas atviras laiðkas 
buvo nusiøstas Prezidentei ir iðplatintas vieðai, tais paèiais metais buvo siûlomas vienos 
ámones modelis, taip pat buvo siûloma privatizuoti valstybinius miðkus, nes neva moderni 
valstybë nebûtinai turi jø turëti.

Esame gerai susipaþinæ su Lietuvos valstybiniø miðkø sistemos veikla, todël tei-
giame, kad Lietuvos valstybiniuose miðkuose ûkininkaujama naudojant paþangiausias 
miðkininkystës technologijas ir modernià technikà, laikantis visø aplinkosauginiø reika-
lavimø. Tai patvirtina ir visoms miðkø urëdijoms suteiktas tarptautinis FSC sertifikatas 
(grieþèiausias pasaulyje).

Daugelyje iðsivysèiusiø Vakarø ðaliø miðkininkystë yra nuostolinga, todël yra dotuojama 
ið valstybës biudþeto arba valstybinëms miðkø ámonëms suteikiama teisë verstis papildoma 
veikla: naudingø iðkasenø eksploatavimu, atsinaujinanèios energetikos vystymu, þemës nuo-
ma, turizmo organizavimu ir pan. Tuo tarpu Lietuvos valstybës ámonës miðkø urëdijos 97% 
pajamø gauna parduodamos medienà. Ið tø lëðø miðkø urëdijos atkuria miðkus, juos priþiûri, 
rûpinasi visø nuosavybës formø miðkø prieðgaisrine ir sanitarine apsauga, remontuoja miðko 
kelius, pritaiko miðkus þmoniø poilsiui, árenginëja poilsiavietes ir paþintinius takus, suren-
ka miðkuose ðiukðles, tvarko gamtos ir kultûros paminklus, vykdo aplinkosauginá ðvietimà 
bei sumoka 42 % visø gautø pajamø á valstybës biudþetà ávairiø mokesèiø pavidalu. Mûsø 
nuomone, tokiø dideliø mokesèiø ámonës nemoka ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, todël 
valstybës ámonës miðkø urëdijos priverstos dirbti iðkreiptos laisvos rinkos sàlygomis ir kon-
kuruoti su maþesnius mokesèius mokanèiais konkurentais. Pvz., miðkø urëdijos per metus 
valstybei sumoka apie 200 mln. litø mokesèiø, o tik treèdaliu maþesná miðkø plotà valdantys 
privaèiø miðkø savininkai – tik apie 20 mln. litø. Atkreipiame dëmesá, kad iðkreipta rinka ir 

Lietuvos Respublikos Prezidentei DALIAI GRyBAuSkAITEI
LR Seimo pirmininkei IREnAI DEGuTIEnEI
LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetui
LR Seimo Audito komitetui
LR Ministrui Pirmininkui AnDRIuI kuBILIuI
LR Aplinkos ministrui GEDIMInuI kAzLAuSkuI

Lietuvos visuomeninių organizacijų ir atstovų
PAReIšKIMAS

Dėl bandymo sugriauti Lietuvos valstybinių miškų sistemą ir susidoroti su jos vadovu BenJAMInU SAKALAUSKU

tolesnis nepamatuotas mokesèiø didinimas miðkø urëdijoms gali atvesti jas á bankrotà, kurá 
vertintume kaip tyèiná valstybiniø ámoniø þlugdymà.

Dalykiðka ir motyvuota kritika yra demokratinës visuomenës ir rinkos ekonomikos 
svarbi varomoji jëga. Taèiau ilgalaikë ir jokiais realiais faktais nepagrásta kritika valstybinës 
miðkø sistemos atþvilgiu destabilizuoja padëtá ðioje Lietuvos ekonomikai ir aplinkosaugai 
svarbioje ûkio ðakoje, demoralizuodama pareigûnus ir menkindama jø autoritetà visuomenës 
akyse. Esame ásitikinæ, jog tokiu bûdu bandoma sugriauti efektyviai dirbanèià ir gerai 
funkcionuojanèià valstybiniø miðkø sistemà, siekiant pasipelnyti valstybës ir visuomenës 
sàskaita. Valstybinës miðkø sistemos griûtis turëtø nepataisomø padariniø aplinkosaugai, re-
kreaciniams visuomenës interesams ir vietiniø medienos perdirbimo ámoniø stabiliai veiklai.

Turime pagrindo teigti, kad Lietuvos valstybiniø miðkø sistemos ðmeiþimas ir puolimas 
yra susijæs su kai kuriø medienos perdirbimu uþsiimanèiø uþsienio kompanijø interesais Lietu-
voje. Prieð keletà metø viena ðvedø kompanija finansavo akivaizdþiai tendencingà Lietuvos 
miðkø sektoriaus korupcijos tyrimà, kurio iðvadose valstybinis miðkø sektorius ávardintas kaip 
ypaè korumpuotas, nepagrindþiant to jokiais faktais. Tuo metu grupë LR Seimo nariø taip pat 
kreipësi á Lietuvos Vyriausybæ, reikalaudama aprûpinti mediena lengvatinëmis sàlygomis tos 
paèios kompanijos planuojamà statyti medienos perdirbimo ámonæ.

norime atkreipti Jûsø dëmesá, kad agresyviai á Lietuvos medienos perdirbinio sektoriø 
besiverþianèioms uþsienio kompanijoms, siekianèioms sugriauti valstybiná miðkø sektoriø ir 
pasipelnyti valstybiniø miðkø sàskaita, aktyviai talkina kai kurios þiniasklaidos priemonës, 
privaèiø miðkø savininkø vardu prisidengusios nevyriausybinës organizacijos, su miðkø 
urëdijomis uþ medienà neatsiskaitæ verslininkai, susikompromitavæ ir ið pareigø paðalinti 
valstybinës miðkø sistemos darbuotojai bei kai kurie politikai (buvo vieðai pareikðta, kad 
skirtas l mln. litø valstybiniø miðkø sistemos sunaikinimui). Todël labai apgailestaujame, kad 
teisësaugos institucijos visai nesidomi valstybei ir visuomenei prieðiðkø grupuoèiø antivalsty-
bine veikla, bet uoliai tiria ðiø grupuoèiø inspiruotus ðmeiþikiðkus skundus, nukreiptus prieð 
valstybiná miðkø sektoriø ir jo pareigûnus.

Grieþtai smerkdami valstybei ir visuomenei prieðiðkø grupuoèiø bandymus sukompromi-
tuoti ir suþlugdyti Lietuvos valstybiniø miðkø sistemà, raginimus vykdyti niekuo nepagrástas 
valdymo reformas, valstybiniø miðkø privatizacijà, inicijuojamas valstybiniø miðkø sistemos 
pareigûnø ðmeiþimo kampanijas, bandymus bet kuria kaina susidoroti su principingai valstybi-
niø miðkø sistemai atstovaujanèiu Generalinës miðkø urëdijos vadovu generaliniu miðkø urëdu 
Benjaminu Sakalausku, nuoðirdþiai praðome principingai ginti Lietuvos visuomenës ir valstybës 
interesus, iðlaikant ir stiprinant valstybiná miðkø sektoriø bei vieðai pasmerkti prieð valstybinës 
miðkø sistemos pareigûnus ir jos vadovus vykdomà tendencingà ðmeiþikiðkà kampanijà.

Taip pat praðytume inicijuoti teisësaugos institucijø tyrimus, kuriais bûtø siekiama 
iðaiðkinti asmenis ir institucijas, áþûliai bandanèius sugriauti valstybinæ miðkø sistemà ir pa-
kenkti valstybës interesams.

Visuomeninës organizacijos „Lietuvos þaliøjø judëjimas“ pirmininkas R. BRAzIuLIS
Lietuvos miðkininkø sàjungos pirmininkas E. BARTkEVIèIuS
Medienos perdirbëjø asociacijos direktorius J. zIMnICkAS
Girininkø bendrijos tarybos pirmininkas R. JuzIkIS
Lietuvos miðko ir miðko pramonës darbuotojø profesiniø sàjungø 
federacijos pirmininkas P. A. RAukA

Privaèiø miðkø savininkø asociacijos direktorius R. kuLIEÐIS
Lietuvos politiniø kaliniø ir tremtiniø sàjungos pirmininkas P. JAkuèIonIS
Lietuvos miðko savininkø asociacijos valdybos narys k. TuBIS
Miðkø urëdø tarybos valdybos pirmininkas k. ÐAkûnAS
„Consilia Academica“ tarybos pirmininkas akad. L. kAIRIûkÐTIS
Lietuvos miðkininkø sàjungos viceprezidentas prof. habil. dr. A. JuoDVALkIS
Asociacijos „Lietuvos mediena“ prezidentas G. PAnGonIS



A k t u a l i j o s

Po ilgų svarstymų, derinimų ir to-
bulinimų LR Vyriausybė š. m. ge-
gužę patvirtino Nacionalinę miš-

kų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 m. 
programą. Šis strateginės reikšmės doku-
mentas svarbus ne tik miškininkams, bet 
ir plačiajai visuomenei. Mat patvirtintoje 
programoje suformuluotas pagrindinis 
miškų ūkio plėtros tikslas – didinti miškų 
teikiamą įvairiapusę naudą visuomenei 
atsižvelgiant į ilgą miško augimo trukmę ir 
nuosavybės formų skirtumus bei sąveiką, 
taip pat užtikrinant darnaus miškų ūkio 
principų įgyvendinimą visuose šalies miš-
kuose. Strateginiame dokumente išskiria-
mi keturi miškų ūkio plėtros tikslai: 1) 
išsaugoti ir gausinti Lietuvos miškus ir jų 
išteklius, 2) užtikrinti racionalų Lietuvos 
miškų išteklių naudojimą ir didinti medy-
nų produktyvumą, 3) didinti miškų ūkio 
ekonominį efektyvumą ir konkurencin-
gumą, 4) išsaugoti ir didinti miško eko-
sistemų tvarumą, atsižvelgiant į jų ekolo-
ginį ir socialinį vaidmenį, klimato kaitos 
įtaką. Šiuos glaudžiai susijusius tikslus 
siekiama įgyvendinti ir valstybiniuose, ir 
privačiuose miškuose. 

Nors programoje išvardintus miškų 
ūkio plėtros tikslus valstybinių miškų 
valdytojai – miškų urėdijos – sėkmingai 
įgyvendina nuo pat nepriklausomybės 
atkūrimo, tačiau valstybinio sektoriaus 
miškų ūkiui ypač pastaraisiais metais vis 
dažniau metamas nepagrįstas kritikos 

Miškas – ne morkų lysvė
šešėlis dėl per mažo ekonominės veiklos 
efektyvumo, nedidelės valdomo turto 
grąžos ir pan. Tokio pobūdžio kaltinimai 
ne kartą buvo publikuojami šalies žinias-
klaidoje. Taip visuomenės akyse siekiama 
diskredituoti darniai veikiančią valstybi-
nių miškų sistemą.

Ginčytini teiginiai
Šalies Vyriausybei pristatytoje Ūkio mi-
nisterijos ataskaitoje „Lietuvos valstybės 
valdomų įmonių veikla 2011 metais“ Miš-
kininkystės skyriuje apžvelgiama praėju-
sių metų miškų urėdijų ūkinė veikla. Nuo 
2011 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Miškų įsta-
tymas padidino miškų urėdijoms privalo-
muosius atskaitymus į valstybės biudžetą 
iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir 
nenukirstą mišką nuo 5 proc. iki 10 proc., 
kitiems atskaitymams, skirtiems bendro-
sioms miškų ūkio reikmėms tenkinti, liko 
galioti 5 proc. tarifas. Nežiūrint naujo 
papildomo finansinio krūvio, miškų urė-
dijos sugebėjo pasiekti gerų ekonominių 
rezultatų, todėl ir minėtame dokumente 
pakankamai aukštai vertinami miškinin-
kystės sektoriaus įmonių pasiekimai. 

Vis dėlto su kai kuriomis ataskaitoje 
pateiktomis išvadomis iš esmės sutikti ne-
galima. Joje teigiama, kad miškininkystės 
sektoriaus nuosavo kapitalo grąža 2010 m. 
buvo 2,1 proc., o 2011 m. – 2,7 proc. Nors 
Generalinė miškų urėdija (GMU) ne kar-
tą kreipėsi į Ūkio ministeriją su pastaba 

dėl neteisingo miškų ūkio sektoriaus ka-
pitalo grąžos skaičiavimo, tačiau ir 2011 
m. ataskaitoje neatsižvelgta į pateiktus 
siūlymus. Remiantis A. Stulginskio uni-
versiteto, LAMMC Miškų instituto filialo 
mokslininkų, akademiko prof. A. Buračo 
kūrybinės grupės išvadomis, valstybinių 
miškų ūkio gaunamų pajamų ir pelno dy-
dis bei veiklos efektyvumas priklauso nuo 
metinės kirtimo biržės ir struktūros. Me-
tinę kirtimo biržę tvirtina LR Vyriausybė, 
nustatydama maksimaliai leistiną iškirsti 
medienos kiekį. Todėl miškų urėdijų ka-
pitalo ir turto vertėje nelogiška apskaityti 
tuos medynus, kuriais ji negali disponuo-
ti ūkinėje veikloje. Gi skelbiant valstybės 
įmonių finansines ataskaitas, taikoma ši 
ydinga metodika, įtraukiant į valstybinių 
miškų kapitalą ir turtą 3,1 mlrd. Lt augan-
čių medynų vertę. Tai iš esmės iškreipia 
ekonominio efektyvumo rodiklius ir ver-
čia daryti klaidingas išvadas.

A. Stulginskio universiteto darbo gru-
pės siūlymu (jam neprieštaravo LR Seimo 
Biudžeto ir finansų komitetas) turto grą-
žą, tenkančią miškų urėdijų naudojamam 
ir pajamas uždirbančiam (per vienerius 
metus) ilgalaikiam turtui, reikėtų vertinti 
atsižvelgiant į miškų urėdijų ilgalaikį ma-
terialųjį turtą bei metinę faktiškai iškirs-
to miško vertę, apskaičiuotą nenukirsto 
valstybinio miško kainomis. Turto grąžos 
dydis atspindimas sumokėtų veiklos ir 
pelno mokesčių apimtimi.
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Ekonomistų nuomone, miškų urėdi-
jų kapitalo grąža dar labiau padidėtų, jei 
būtų atsižvelgiama į ekologines bei sociali-
nes ūkinės veiklos sąnaudas (apie 25 mln. 
Lt per metus): miško selekcijos plėtros 
bei miško genetinių išteklių išsaugojimo 
ir miško įveisimo; miško priešgaisrinės, 
sanitarinės apsaugos; miško pažaidų pre-
vencinių priemonių; retų rūšių laukinės 
gyvūnijos gausinimo ir laukinės gyvūni-
jos apsaugos; nuosavybės teisių atstatymui 
rezervuotų miškų apsaugos ir priežiū-
ros; miško mokslinio tyrimo ir mokymo 
objektų įrengimo ir priežiūros; aplinko-
sauginių, rekreacinių objektų įrengimo 
ir tvarkymo; valstybinės reikšmės miškų 
teisinės registracijos valstybės vardu.

Aplinkos ministerija šalies Vyriau-
sybei taip pat pareiškė savo nuomonę 
dėl valstybinių miškų vertės skaičiavimo 
metodikos. Joje rašoma, kad, remiantis 
šiuo metu galiojančio Miškų įstatymo 7 
straipsnio 1 dalies nuostatomis, įvertinant 
miškų urėdijų kapitalą, žemė ir miškas 
vertine išraiška į apskaitą neįtraukiami. 
Todėl nepakeitus Miškų įstatymo, vals-
tybinės reikšmės miškų ir miško žemės, 
kaip valstybės turto, įtraukimas į finansi-
nę apskaitą negalimas. Ministerija pasiūlė 
pirmiausia per 2-3 metus užbaigti valsty-
binės reikšmės miškų įregistravimo Ne-
kilnojamojo turto registre procesą, vėliau 
keisti minėtas Miškų įstatymo nuostatas 
ir tik tuomet priimti sprendimus dėl vals-
tybinių miškų ir miško žemės įtraukimo 
į finansinę apskaitą. Pereinamuoju laiko-
tarpiu siūloma valstybinių miškų vertę 
apskaityti pagal Lietuvos miškų valstybės 
kadastro duomenis, kuriais disponuoja 
Valstybinė miškų tarnyba.

LAMMC filialo Miškų instituto moks-
lininkų nuomone, skaičiuojant miškų 
ekonominę vertę, reikėtų įtraukti ir tą jų 
teikiamą šalutinę naudą, kuri kol kas nėra 

prekinių piniginių santykių objektas ir 
neatspindima nacionalinių sąskaitų sis-
temoje. Miškų teikiamai šalutinei naudai 
siūloma priskirti grybavimą, uogavimą, 
vaistažolių rinkimą, poilsiavimą miške, 
anglies dvideginio sunaudojimą, biolo-
ginės įvairovės apsaugą, miško apsauginį 
poveikį. Miškų urėdijų indėlis, puoselė-
jant ir gausinant miškų šalutinės naudos 
šaltinius, akivaizdus ir neabejotinas.

Būtina pastebėti, jog šiuo metu Lie-
tuvos valstybinių miškų sektoriaus ge-
neruojama kapitalo grąža yra viena iš 
didžiausių tarp Europos Sąjungos šalių 
(žiūr. lentelę).

Šių metų sausio mėnesį Ūkio ministeri-
jos parengtose Nuosavybės gairėse numa-
toma, jog per 2011-2015 m. visų valstybės 
valdomų įmonių kapitalo grąža padidės 
nuo 5 iki 8,8 proc. Miškų urėdijų kapitalo 
grąža, GMU duomenimis, 2010 m. jau sie-
kė 13 proc., 2011 m. – 17 proc., o 2013 m. 
numatoma pasiekti net 18,5 proc.

nukentėtų nedidelės iįmonės
Vertindama Apvaliosios medienos elek-
troninę pardavimo sistemą (AMEPS), 
Ūkio ministerija ataskaitoje konsta-
tuoja, kad „diegiant šią medienos par-
davimo sistemą, nebuvo įgyvendintas 
vienas pagrindinių medienos pirkėjų 
norų – cent ralizuoti visų miškų urėdijų 
prekybą mediena. Šiuo metu medienos 
pirkėjai, norėdami įsigyti didelį me-
dienos kiekį, yra priversti bendrauti su 
atskiromis miškų urėdijomis ir keliose 
vietose pirkti sąlyginai nedidelius me-
dienos kiekius. Centralizuota sistema 
ne tik supaprastintų didelio medienos 
kiekio pirkimą, bet ir leistų atskiroms 
miškų urėdijoms atsisakyti pertekli-
nių darbuotojų, atliekančių vienodas 
funkcijas“. Generalinė miškų urėdija 
nesutinka su tokiais teiginiais, nes ilgą 
laiką viena asociacija ir kelios stambios 
įmonės įvairiapusiais siūlymais, kurie 
tenkina jų atstovaujamų 5-7 medienos 
pirkėjų interesus, siekia susikurti savo 
asmeninio verslo plėtrai tinkamą mate-
rialinę bazę ir jiems palankias apvalio-
sios medienos prekybos taisykles. Ūkio 
ministerija keletą kartų informavo 
Aplinkos ministeriją dėl paskirų nuos-
tatų taikymo prieštaringai skaičiuojant 
netesybas pirkėjų sutartinių įsiparei-
gojimų taikyme. Formuojasi nuomonė, 
kad Ūkio ministerija viešojoje erdvėje 
gina tik vienos asociacijos ir kelių stam-

bių įmonių  interesus. GMU nuomone, 
dabar esanti medienos transporto lo-
gistikos sistema Lietuvoje atstovauja 
taip pat smulkųjį ir vidutinį verslą. To-
dėl esamos rinkos sąlygų sutrikdymai 
ir skuboti, kartais nelogiški sprendimai 
išbalansuotų ir galėtų visiškai sužlugdy-
ti tokių įmonių veiklą.

Kelios nevyriausybinės organizacijos 
taip pat nesutinka su Ūkio ministerijos 
siūlymais centralizuoti prekybos mediena 
sistemą. Privačių miškų savininkų asoci-
acija pareiškė, kad „centralizavus preky-
bą, medienos įsigijimas bus paleng vintas 
keliems stambiems pirkėjams, mažės 
parduodamos medienos kaina, o smul-
kūs perdirbėjai liks be medienos arba bus 
priversti ją įsigyti iš stambiųjų“. Medienos 
perdirbėjų asociacijos nuomone, „negali 
būti jokių „didžiųjų“ įmonių protegavimo. 
Jei tokios sąlygos bus sukurtos, vėl kreip-
simės į LR Vyriausybę“. Lietuvos biomasės 
energetikos asociacijos „Litbioma“ kreipi-
mesi pažymima, „kad mažiesiems pirkė-
jams, perkantiems medieną tik viename 
regione, toks cent ralizuotas medienos pir-
kimas sukeltų daug biurokratinių nepato-
gumų“. Medienos prekybos asocia cija nuo 
pat savo veik los pradžios pasisakė ir toliau 
pasisako už kuo paprastesnę žaliavinės 
medienos prekybos platformą bei vieno-
das sąlygas visiems rinkos dalyviams.

* * *
Šiame straipsnyje atkreiptas dėmesys 
į du bene labiausiai Ūkio ministerijos 
ataskaitoje „Lietuvos valstybės valdomų 
įmonių veikla 2011 metais“ miškų ūkio 
sektoriaus vertinimo kritikuotinus teigi-
nius. Daug vertingos informacijos apie 
į rezultatus orientuoto valdymo patirtį 
valstybinių miškų sektoriuje galima ras-
ti neseniai išleistame leidinyje „Miškų 
urėdijų veiklos efektyvumo įvertinimo 
alternatyvų tyrimai“.

Pirmajame nepriklausomos Lietu-
vos visuotiniame girininkų suvažiavime 
1996 m. gruodžio 13 d. prof. Vytautas 
Landsbergis sakė: „Miškas – ypatingas 
dalykas. Tačiau mes išgyvename laiką, 
kai daugelis į mišką žiūri iš vartotojo po-
zicijų, kaip į daržą, morkų lysvę. Iš dalies 
taip yra, nes miškas teikia naudą. Tačiau 
giria – tai ne morkų lysvė...“. Šie teiginiai 
neprarado aktualumo ir po penkiolikos 
metų. Tad gal pagaliau leiskime miške 
tvarkytis profesionalams...

mG inf.  

Kapitalo grąža valstybinėse miško įmonėse 
2010 m., proc.

Valstybės Kapitalo  (be miško 
vertės) grąža

Lietuva 16,1
Latvija 11,6
Estija 8,7
Lenkija 10,4
Švedija *
Suomija** 13,9
Žemutinė Saksonija 10,5

* - negalima apskaičiuoti, nes miško vertė virši-
ja nuosavo kapitalo vertę.

** - pateikiama visoms veiklos rūšims.
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M i š k i n i n k y s t ė

Europos šalių, regionų miškų ūkio būklė 2011 m. įvertinta pagal 
6 kriterijus bei 35 kiekybinius jų indikatorius. Vertinimo tikslas – 
suteikti informacijos visuomenei, politikams bei atkreipti šalių 
dėmesį į silpnąsias miškų ūkio veiklos sritis, siekiant ūkininkauti 
pagal darnaus ūkio principus. Pasitarime daug diskutuota apie 
tai, kaip parinkti indikatorius tam tikrai veiklai vertinti, ypač kai 
veikla daugiaplanė ir jos rezultatus gali charakterizuoti ne vienas 
rodiklis. Tuomet šalies pasiekimai gali priklausyti nuo vertinimui 
parinkto rodiklio. Pasitarime pasisakyta už kompleksinį, keleto 
rodiklių panaudojimą vertinimui. Vertinimas daug priklauso ne 
tik nuo šalies miškų ūkio pasiektų rezultatų, bet ir nuo tradicijų, 
programinių sprendimų, todėl kai kurių šalių 2011 m. pasiekimų 
vertinimai nėra vienareikšmiai. Išanalizavus vertinimo rezulta-
tus pasirodė, jog negali būti vienodai vertinamos šalių pastangos 
didinti miškingumą, kai faktinis miškingumas skiriasi iki kelių 
kartų. Priklausomai nuo gamtinių sąlygų, nacionalinių tradicijų, 
siekimo didinti miškų produktyvumą kai kurios šalys neįsivaiz-
duoja gerų rezultatų be dirbtinio želdinimo, nors aukščiausiu 
balu buvo vertinamos šalys, atkuriančios miškus, naudodamos 
savaiminio žėlimo būdą. Trūkstant žaliavų medienos pramo-
nei, tenkinant beribius energetikos poreikius atsinaujinantiems 
ištekliams negali būti teigiamai vertinamas menkas medienos 
prieaugio panaudojimas, betikslis medienos išteklių kaupimas ir 
sukauptos iš atmosferos anglies atpalaidavimas pūvant medie-
nai miške. Diskusijose išryškėjo, jog visais šiais ir kitais atvejais 

Darnaus miškų ūkio 
monitoringo ekspertų pasitarime 

Prof. anDRius kuLiešis
Valstybinė miškų tarnyba

siekimas darniai ūkininkauti visuose Europos miškuose duotų 
žymiai geresnius rezultatus, jei kiekviena šalis, atsižvelgiant į jos 
gamtines klimato sąlygas, ūkio pasiekimus, priimtų tam tikru 
laipsniu suderintus su visos Europos siekimais programinius įsi-
pareigojimus ir pagal jų vykdymą būtų vertinamas šalies indėlis 
į Europos darnaus ūkio aruodą. Šia prasme ypač buvo pabrėžta 
šalių prisiimtų miško valstybinių programų svarba, jų vykdymo 
monitoringas darnaus ūkio kontekste. 

Suomijos atstovas Jari Parviainen pasitarime pristatė leidi-
nį apie Suomijos miškų būklę 2011 m. darnaus ūkio kriterijų 
kontekste. Šios šalies miškų sektorius daugiau kaip 50 metų yra 
orientuojamas pagal tarpusavyje subordinuotas programas: na-
cionalinė miškų programa (2015 m.) parengta, glaudžiai bend-
radarbiaujant visoms interesų grupėms; Pietų Suomijos miškų 
biologinės įvairovės programa (2008-2016 m.); regioninės miš-
kų programos, reglamentuojančios miškų auginimo tikslus, jų 
tvarkymą ir naudojimą, atnaujinamos kas 3-ejus metus, pasku-
tinį kartą – 2011 metais. Strategine miškų sektoriaus programa 
(Darbo ir ekonomikos ministerija, 2009-2011 m.) siekiama pa-
didinti miškų sektoriaus pelningumą ir konkurencingumą. Be to, 
Suomijos nacionalinė miškų strategija suderinta mažiausiai su 
7-omis kitomis nacionalinėmis strategijomis: Suomijos naciona-
line darnaus vystymosi strategija (2006 m.), biologinės įvairovės 
konservavimo Suomijoje nacionaline strategija bei veiksmų planu 
(2006-2016 m.), siekiančiais užtikrinti nenutrūkstamą biologinės 

Pirmą kartą Rusijos federacijoje, Sankt-Peterburge gegužės 22-24 d. surengtas Jungtinių tautų ekonominės komisijos Euro-
pai ekspertų darnaus miškų ūkio monitoringo klausimais pasitarimas. Jame įvertintos labai ryžtingos Rusijos federacijos pa-
stangos patikslinti iki šiol sunkiai aprėpiamus Rusijos miško išteklius, pasitelkiant moderniausią ir efektyviausią nacionalinę 
miškų inventorizaciją atrankos metodu.

Pasitarime nagrinėti du svarbiausi klausimai: 
– Europos miškų ūkio būklė 2011 m. pagal darnaus ūkio kriterijus ir indikatorius bei problemos, susijusios su šio globali-

nės svarbos proceso monitoringu, jo efektyvumo didinimo paieškomis; 
– Europos šalių nacionalinių korespondentų uždaviniai, susiję su pasiruošimu globalinei miškų apskaitai FRA-2015 bei 

jos atlikimu.

Pasitarimo dalyviai Linduluko maumedyne
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įvairovės naudojimą; nacionaline klimato ir energijos strategija 
(2008 m.); prisitaikymo prie klimato kaitos nacionaline strategija 
(2011 m.); gamtos išteklių strategija (2009 m.); invazinių rūšių 
nacionaline strategija; pelkių ir durpynų darnaus ir atsakingo 
naudojimo bei apsaugos nacionaline strategija (2011 m.).

Norvegijos ir Lietuvos (Stein Tomter, Andrius Kuliešis) pra-
nešime apibendrinti duomenys apie Europos miškuose išaugina-
mą medienos kiekį ir jo panaudojimą. Atkreiptas dėmesys į tai, 
jog kai kurių šalių (Austrija, Suomija, Švedija) bendrasis tūrio 
prieaugis 1990-2010 m. padidėjo 10-25 proc., kitų išliko nepasi-
keitęs, natūralūs miško auginimo nuostoliai konkrečiose šalyse 
kinta labai nedaug (nuo 1-9 iki 15-23 proc.). Kyla daug klausimų 
dėl šalyse taikomų inventorizacijos metodų, normatyvų palygi-
namumo. Pasiūlyta prieaugio struktūros įvertinimo schema, pa-
gal kurią prieaugio panaudojimo efektyvumas, įskaitant atskirai 
miško auginimo (žuvusių nepanaudotų medžių stiebų ir bendro-
jo tūrio prieaugio santykis) ir miško ruošos (nepanaudotos stie-
bų tūrio dalies santykis su iškirstų stiebų tūriu) nuostolius, būtų 
vertinamas tam tikram periodui per visą miško auginimo laiko-
tarpį (pav. apačioje). Sudaryta darbo grupė medienos bendrojo 
prieaugio inventorizacijos ir apskaitos metodiniams klausimams 
spręsti bei tobulinti. Siekiant apskaitos metu pateikti įvairesnę 
ir detalesnę informaciją pagal Europos lygmenyje apibendrin-
tus miško tipus, analogiška darbo grupė buvo sudaryta Europos 
miško tipų sistemai tobulinti. 

Ir toliau labai aktualūs išlieka klausimai, kaip įvertinti kiek-
vienos šalies miškų ūkio darnumo laipsnį, kokio dydžio miško 
plotai atitinka darnaus ūkio kriterijus ir kur jie yra, ar pakan-
kamai kiekviena šalis skiria dėmesio miškų politikai ir institu-
cinei sąrangai, reikalingai įgyvendinant darnaus ūkininkavimo 
principus?

FAO Miškų komitetas patvirtino kitos pasaulinės miškų aps-
kaitos datą – 2015 m. Siekiant sumažinti darbo sąnaudas, išveng-
ti dubliavimo, surinkti tikslesnius ir patikimesnius duomenis, 
pasitarime pasiūlyta, jog teikiant šalims duomenis pasaulinei ir 
regioninėms miškų apskaitoms, tikslinga unifikuoti klausimy-
nus tokiu būdu, kad juose pateikiami duomenys tiktų visoms tuo 
metu organizuojamoms apskaitoms. 

Aptartas pasaulinės miško apskaitos 2015 m. laiko grafikas. 
2012 m. pabaigoje bus suderinti duomenų teikimo formatai. 
2013 m. balandžio – gruodžio mėn. šalys pateiks užpildytus 
klausimynus. Prieš pradedant duomenų teikimą 2013 m. balandį 
planuojamas visų šalių nacionalinių korespondentų pasitarimas. 
Duomenų analizei, tikslinimui, apibendrinimui ir ataskaitos 
parengimui skirti 2014 m. Pasaulinės miškų apskaitos 2015 m. 
ataskaitą planuojama paskelbti Pasauliniame miškų kongrese 
Durbane (Pietų Afrika), įvyksiančiame 2015 m. rugsėjį.

Pasitarime pristatytas antrasis leidinys apie pasaulio miškus, 
parengtas FAO ir JAV miškų tarnybos 2011 m. Jis parengtas 4 
kalbomis, skirtas moksleiviams supažindinti su pasaulio miš-
kų ištekliais, miškų augmenija ir gyvūnija, biologine įvairove, 
ūkininkavimo, miškų išsaugojimo ir atkūrimo problemomis, 
kaip pasaulio miškai įvairiuose kontinentuose atitinka darnaus 
ūkininkavimo kriterijus. Rekomenduojamas mokykloms, kaip 
mokomoji medžiaga, nemažai šalių leidinį yra išleidusios naci-
onaline kalba.

Pasitarimo dalyviai buvo supažindinti su Rusijos federacijos 
miškuose vykdomais nacionalinės miškų inventorizacijos atran-

kos metodu darbais (nuotr. viršuje). Nacionalinė miškų invento-
rizacija pradėta 2007 m., visoje Rusijoje turi būti atlikta per 12 
metų. NMI vykdo 12 miškotvarkos įmonių, apimančių visą ša-
lies teritoriją. Iš viso suplanuota išskirti ir nuolat matuoti 72000 
pastovių, atsitiktinai, paskirai išdėstytų, slaptų, 500 m2 dydžio 
apskaitos barelių. Dabar apmatuota trečdalis barelių. Leningrado 
srities miškuose (6 mln. ha) visų barelių matavimai jau užbaigti. 

Pasitarimo dalyviai aplankė garsųjį Linduluko maumedyną. 
Jis pradėtas veisti 1738 m. pagal caro Petro I, besirūpinančio Ru-
sijos laivynui ateityje reikalinga aukštos kokybės mediena, įsa-
kymą. Tai seniausias Europoje maumedynas, turintis valstybinio 
gamtinio botaninio draustinio statusą, įregistruotas UNESCO 
objektu. Maumedynas buvo veisiamas daugiau kaip 30 metų, vė-
liau plečiamas jau XX a. Seniausi medynai jau pasiekę gamtinę 
brandą, jų vidutinis aukštis apie 40 m, geriausiai išsilaikiusiose 
vietose sukaupta apie 1000 m3/ha stiebų tūris. ☐

Stiebų tūrio prieaugis 

Roslesinforg įmonės Šiaurės Vakarų Miškoprojekto filialo darbuotojai 
pasitarimo dalyvius supažindina su Rusijos miškų NMI atrankos schema, 
vykdomais matavimais apskaitos bareliuose
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dirvos paviršiaus, lygiai su juo ar žemiau 
bendro dirvos paviršiaus. Aukščiau bendro 
dirvos paviršiaus dirva ruošiama riekėmis, 
volais, lysvėmis ar kauburėliais; lygiai su 
juo – juostomis ar aikštelėmis; žemiau 
bendro dirvos paviršiaus – vagomis ar 
duobutėmis. Drėgmės pertekliui sumažin-
ti sodinimo vietoje laikinai užmirkstančių 
dirvožemių sklypuose dirvą reikėtų ruošti 
tik aukščiau bendro paviršiaus, o sodinant 
juodalksnį – taip pat lygiai su juo. 

Daugiausia maisto medžiagų sodi-
nimo vietoje sukaupiama ruošiant dirvą 
aukščiau bendro paviršiaus (riekėmis, 
volais, lysvėmis ar kauburėliais). Ruošiant 
dirvą lygiai su dirvos paviršiumi juos-
tomis ar aikštelėmis, maisto medžiagų 
kiekis sodinimo vietoje išlieka panašus 
kaip neruoštoje dirvoje, o išariant vagas 
ar iškasant duobutes, pašalinamas visas 
ar dalis humusinio horizonto, sodinimo 
vietoje mažai belieka maisto medžiagų. Jų 
kiekis sodinimo vietoje didžiausią reikš-
mę turi želdinių augimui ir išsilaikymui. 
Želdinių prigijimą daugiausia lemia sodi-
nimo vietos drėgmės režimas. 

Brukninėse – mėlyninėse, žibuokli-
nėse – kiškiakopūstinėse, kiškiakopūsti-
nėse – plačialapėse ir garšvinėse kirtavie-
tėse (Nb, Nd, Ld, Lf) skirtingais būdais 
paruoštoje ir neruoštoje dirvoje buvo at-
likti dirvožemio drėgmės režimo tyrimai 
sodinimo vietose. Normalaus drėgnumo 
dirvožemių sklypuose palankiu drėgmės 
režimu želdinių prigijimui ir augimui 
pasižymi neruoštos smėlio ir priesmėlio 
dirvos. Pašalinus augalus, net ilgų sausų 
periodų metu (daugiau nei 2 mėn.) drėg-
mės kiekis humusiniame horizonte nesu-
mažėja tiek, kad augalai jos nepasiektų. 
Drėgmės režimui vagose ir duobutėse 
svarbią įtaką turi granuliometrinė dirvo-
žemio sudėtis. Smėlio dirvose pašalinus 
humusinį horizontą vagos dugne būna 
jaurinis ar iliuvinis labai laidūs vandeniui 
horizontai. Palijus vanduo greitai prasi-
sunkia į gilesnius dirvožemio sluoksnius, 
o sodinukų šaknų zonoje lieka sunkiai, 

Miško dirvožemių tankis palankus me-
deliams prigyti ir augti, jeigu kirtimo metu 
dirvožemis nepažeidžiamas. Todėl pureni-
mas ruošiant dirvą nereikalingas, nes tai 
nepagerina medelių įsikūrimo ir augimo 
sąlygų, o neretai gali jas ir pabloginti. 

Sudurpėjusių pakločių ir durpžemių 
tankis per mažas želdinių prigijimui, bet 
jį pakeisti dabar esančiomis dirvos ruoši-
mo techninėmis priemonėmis nėra gali-
mybių. Nederlingų smėlio dirvožemių 
drėgmės imlumas mažas, želdiniams pri-
gyti, išsilaikyti ir ypač augti, jis turi netgi 
didesnę reikšmę negu maisto medžiagų 
trūkumas. Didžiausią drėgmės imlumą ir 
daugiausia maisto medžiagų turi humusi-
nis dirvožemio horizontas, todėl ruošiant 
dirvą jo negalima pašalinti – priešingai, 
pageidautina sodinimo vietoje humusinį 
horizontą pastorinti. 

Dirvos paruošimas miško želdiniams 
priklauso nuo geografinės padėties, o zo-
nos ribose būdo pasirinkimą daugiausia 
lemia dirvožemių drėgmės režimas. Nor-
malaus drėgnumo dirvose galimi visi trys 
dirvos ruošimo metodai: aukščiau bendro 

Atkuriamas miškas galėtų augti be 
dirvos paruošimo, jeigu kertant 
mišką nebuvo stipriai pažeistos 

dirvožemio fizinės savybės ir drėgmės re-
žimas. Dirvos ruošimu siekiama sudaryti 
palankesnes miško želdinių įsikūrimo ir 
tolimesnio augimo sąlygas bei sumažinti 
arba išvengti želdinių priežiūros darbų. 
Nuo dirvos paruošimo būdo priklau-
so ir dirvožemio derlingumas, drėgmės 
režimas, konkuruojančių augalų kiekis, 
aukštis ir agresyvumas kultivuojamiems 
augalams, dirvos ir netgi pažemio oro 
temperatūra sodinimo vietoje. Želdinių 
prigijimas, išsilaikymas ir augimas pri-
klauso nuo fizinių bei hidrofizinių dirvo-
žemio savybių. 

Dirvos paruošimo įtaka pažemio oro 
temperatūrai yra maža. Lietuvoje dirvo-
žemio temperatūra šaknų zonoje mažesnė 
negu optimali, todėl tai turi tik nedidelės 
įtakos želdinių prigijimui ir augimui. Iš 
fizinių ir hidrofizinių dirvožemio savybių 
didžiausią reikšmę želdiniams prigyti ir 
augti turi dirvožemio tankis ir drėgmės 
imlumas. 

Dirvos paruošimas 
miško želdiniams kirtavietėse

Dr. AntAnAS maLinauskas
Dr. Vytautas suchockas

Kauburėliais paruošta dirva Raseinių miškų urėdijos Šapališkės girininkijoje
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pasiekiamos. Lietingų orų periodais kau-
burėlių paviršiuje ar viduje pasitaikančios 
perteklinės drėgmės zonos būna trumpa-
laikės, neigiamos įtakos kultivuojamiems 
augalams neturi ir rodo mažą sudurpėju-
sios miško paklotės pralaidumą. Trečiais 
želdinių augimo metais drėgmės režimas 
kauburėliuose būna palankesnis augalams, 
lyginant su drėgmės režimu kauburėliuose 
pirmų metų želdiniuose. Juose augalams 
nepasiekiamos ar sunkiai pasiekiamos 
drėgmės laikotarpis trumpesnis, ilgiau vy-
rauja augalams lengvai įsavinama drėgmė. 

Drėgmės dinamika L hidrotopo kirta-
vietėse neruoštoje dirvoje žymiai skiriasi 
nuo drėgmės dinamikos kauburėliuose. 
Pirmų metų želdiniuose per visą vegeta-
cijos sezoną drėgmė visą laiką augalams 
būna pasiekiama. Drėgmė dirvožemyje la-
bai priklauso nuo mikroreljefo. Net nežy-
miuose reljefo paaukštėjimuose iki 25 cm 
gylio dirvožemyje drėgmė būna lengvai 
įsavinama ir tik ilgų sausų periodų metu 
sunkiai augalams pasiekiama. O netgi ne-
žymiuose reljefo pažemėjimuose vyrauja 
perteklinė drėgmė ir tik ilgų sausų periodų 
metu augalai drėgmę lengvai įsavina. Tre-
čių metų želdiniuose neruoštoje dirvoje 
drėgmės režimas būna panašus kaip pirmų 
metų želdiniuose, bet dėl vešlesnių žolinių 
augalų bei minkštųjų lapuočių įtakos ilgų 
sausų periodų metu reljefo paaukštėji-
muose drėgmės kiekis paviršiniame dirvo-
žemio sluoksnyje (iki 15 cm) gali sumažėti 
iki augalams nepasiekiamos. 

se ar kauburėliuose ilgais sausais perio-
dais drėgmės gali sumažėti iki augalams 
nepasiekiamos.

Iš mineralinės dirvožemio dalies ir 
miško paklotės suformuotų volų drėgmės 
režimas turi savo ypatybių. Didelis paklo-
tės kiekis humusiniame vole išplečia pa-
lankios augalams drėgmės intervalo ribas, 
bet pasunkina jos judėjimą pačiame vole. 
Kuo daugiau paklotės, tuo sunkiau humu-
siniame vole juda drėgmė. Palankiausias 
augalams drėgmės režimas yra voluose, 
kuriuose paklotės yra apie 25 proc. 

Lygiai su paviršiumi paruoštos dirvos 
drėgmės režimas mažai skiriasi nuo to 
drėgmės režimo, koks būna neruoštoje 
dirvoje ir yra palankus želdiniams prigyti 
ir augti.

Laikinai užmirkstančių dirvožemių 
kirtavietėse kauburėliais ar riekėmis pa-
ruoštos dirvos drėgmės režimui žymios 
įtakos gali turėti storas sudurpėjusios 
paklotės sluoksnis, kuris, ypač pirmais 
želdinių augimo metais, mažina drėgmės 
patekimą iš gilesnių dirvožemio sluoksnių 
į paviršinį. Nepaisant to, beveik visą vege-
tacijos sezoną, išskyrus ilgai trunkančius 
sausus periodus, kauburėliuose per visą 
jų storį, o kur žemesni kauburėliai – net ir 
po jais, būna augalams lengvai įsisavinama 
drėgmė. Ilgų sausų periodų metu drėgmės 
kiekis dirvoje pradeda sparčiai mažėti ir 
iki 8-10 cm gylio, kai kuriuose – net iki 
25 cm gylio, sumažėja iki augalams ne-

vėliau – ir labai sunkiai augalams pasie-
kiama drėgmė. Priesmėlio dirvų vandens 
laidumas mažesnis, imlumas didesnis ir 
vegetacijos sezono metu vagose ar duo-
butėse sodinukų šaknų zonoje vyrauja 
vidutiniškai, ilgais sausais periodais – 
sunkiai pasiekiama drėgmė. Sunkios gra-
nuliometrinės sudėties dirvose lietingais 
periodais sodinukų šaknų zonoje vyrauja 
perteklinė drėgmė. Neretai vanduo stovi 
ir virš dirvos paviršiaus. Lietingiems pe-
riodams užsitęsus tai gali tapti želdinių 
žuvimo priežastimi, ypač jeigu želdiniai 
įveisti iš drėgmės pertekliui jautresnių 
medžių rūšių (eglė, maumedis, karpota-
sis beržas). 

Drėgmės režimas labai keičiasi rie-
kėmis ar kauburėliais paruoštoje dirvoje. 
Didelės įtakos čia turi riekės ir paklotės 
storis. Drėgmės režimas plonose riekė-
se visiškai priklauso nuo kritulių kiekio. 
Plonos riekės ar kauburėliai lietaus metu 
sukaupia mažai vandens, dėl blogų ka-
piliarinių ryšių su po jais esančia dirva 
drėgmė mažai pasipildo iš giliau esančių 
sluoksnių, todėl jau per 20-ies dienų saus-
rą drėgmės augalai nebepasiekia. Storos 
dirvos riekės ar kauburėliai geriau sukim-
ba su po jais esančia dirva, greičiau tarp 
jų atsiranda kapiliariniai ryšiai, per lietų 
sukaupia daugiau drėgmės. Dėl šių prie-
žasčių netgi ilgų sausų (45 dienų) metu 
20 cm storio riekėse ar kauburėliuose 
dirvožemio drėgmė iki augalams nepa-
siekiamos sumažėja tik paviršiniame apie 
10 cm storio sluoksnyje, o 30 cm storio 
riekėse ar kauburėliuose išlieka pasiekia-
ma beveik per visą storį. 

Didelės įtakos drėgmės režimui gali 
turėti miško paklotė. Esant jos storiui 
iki 3 cm, ji turi nedidelės įtakos drėgmės 
apykaitai tarp riekės ir po ja esančios dir-
vos. Esant 5 cm paklotės storiui, net tarp 
storų riekių ar kauburėlių ir po jais esan-
čios dirvos kapiliariniai ryšiai susidaro 
sunkiai, todėl drėgmė riekėje ar kauburė-
lyje papildoma mažai. Iš kitos pusės, sto-
ras paklotės sluoksnis trukdo krituliams 
prasiskverbti iš riekės ar kauburėlio į po 
ja esančią dirvą, todėl drėgmė susikau-
pia apatinėje riekės ar kauburėlio dalyje, 
paklotės zonoje. Labai ilgų sausų periodų 
(60 dienų) metu, esant nepakankamiems 
kapiliariniams ryšiams su po riekėmis ar 
kauburėliais esančia dirva, drėgmės juose 
gali sumažėti tiek, kad augalai jos nepa-
sieks. Sunkios granuliometrinės sudėties 
dirvožemiuose išartose net storose riekė-

Vagomis paruošta dirva
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letą ar keliolika metų po želdinių įveisi-
mo. Neilgai trunka šis poveikis ir todėl, 
kad ruošiant dirvą nekeliamas ilgalai-
kio medžių augimo pagerinimo tikslas. 
Tik tada, jeigu dirvos paruošimu iš es-
mės pakeičiamos dirvožemio drėgmės 
režimo sąlygos arba, pvz., suardomas 
kirtimo metu suformuotas sutankintas 
dirvožemio sluoksnis ir kai kuriais ki-
tais atvejais, augimo pagerinimo efektas 
būna ilgalaikis. Vis dėl to, nors dėl dirvos 
paruošimo želdinių augimas pagerėja tik 
keletą ar keliolika metų, tai atsispindi 
pribręstančio ar brandaus amžiaus žel-
diniuose. 

Dr. V. Mikšio duomenimis, Lietu-
vos pribręstančių ir brandžių kultūrinės 
kilmės medynų bonitetinė klasė tų pa-
čių augaviečių sąlygomis yra aukštesnė, 
negu savaiminės kilmės. Kadangi želdi-
nių priežiūra XX a. tarpukario Lietuvoje 
beveik nevykdyta, kultūrinės kilmės me-
dynų, lyginant su savaiminiais, aukštesnę 
bonitetinę klasę belieka susieti su dirvos 
ruošimu, o gal ir su medelių geriau išvys-
tytomis šaknų sistemomis persodinimu. 
Be to, kai kuriais atvejais dirvos ruošimas 
gali sudaryti sąlygas įveisti tas medžių 
rūšis, kurių įveisimas be šios procedūros 
būtų neįmanomas.

Nors mišką galima įveisti ir be dir-
vos paruošimo ir netgi neatsižvelgiant į 
dėl dirvos paruošimo želdinių augimo 
pagerėjimą, dirvos paruošimas daž-
niausiai apsimoka dėl palengvėjusių 
sodinimo darbų, geresnio želdinių pri-
gijimo, išsilaikymo (sumažėja atsodina-
mų želdinių) ir ypač dėl želdinių prie-
žiūros darbų apimčių sumažėjimo arba 
ir jų išvengimo. Jeigu želdinių priežiūrą 
sumažinsime nors per pusę, dirvos pa-
ruošimas apsimokės, neskaitant kitų 
privalumų. ☐

 

vagas ar duobutes) galima teigti, kad nor-
malaus drėgnumo dirvožemių sklypuose 
dirva turi būti ruošiama aukščiau bendro 
paviršiaus (kauburėliais, riekėmis, volais, 
lysvėmis) ar lygiai su juo (juostomis, aikš-
telėmis), o laikinai užmirkstančių dirvo-
žemių sklypuose – tik aukščiau bendro 
dirvos paviršiaus (kauburėliais), išsky-
rus, kai veisiami juodalksnio želdiniai, 
kuriems dirvą galima ruošti ir lygiai su 
paviršiumi. Laikinai užmirkstančių dir-
vožemių kirtavietėse dirvos paruošimas 
vagomis, freza padarytais ištisiniais įdu-
bimais ar duobutėmis, o neretai ir lygiai 
su paviršiumi paruoštomis juostomis, yra 
ir žalingas. Neturint galimybių paruoš-
ti dirvos kauburėliais, visuomet geriau 
sodinti į neruoštą dirvą, negu į vagas ar 
duobutes, išskyrus kai veisiami juodalks-
nio želdiniai.

Ruošiant dirvą riekėmis ar kaubu-
rėliais, jų plotis turėtų būti ne mažesnis 
negu 50 cm, storis lengvose dirvose – 25-
30 cm arba apie 10-15 cm, kad sodinimo 
metu dalis šaknų patektų į po rieke ar 
kauburėlį esančią dirvą. Sunkiose dirvose 
išariamos plonos riekės, o į kauburėlius 
sodinama taip, kad dalis šaknų patektų į 
neruoštą dirvą. Ruošiant dirvą volais iš 
permaišytos mineralinės dirvožemio da-
lies ir paklotės, paklotės kiekis neturėtų 
viršyti 50 proc., o geriausia, kad jos būtų 
apie 25 proc. 

Nusausintų dirvožemių sklypuose 
dirva ruošiama pagal susiformavusias ar 
besiformuojančias dirvožemių sąlygas. 
Persausintose žemapelkėse dirva ruošia-
ma vagomis ar duobutėmis, į kurias sodi-
nami juodalksniai. Geriausias dirvos pa-
ruošimo laikas – kai ji drėgna, bet neper-
džiūvusi. Negalima ruošti šlapių dirvų.

Dirvos paruošimu miško želdinių 
augimas dažniausiai pagerinamas tik ke-

Labai svarbu ruošiant dirvą sumažinti 
konkuruojančių augalų kiekį sodinimo 
vietoje. Atlikti tyrimai parodė, kad bet 
kuris dirvos paruošimo būdas sumažina 
konkuruojančių augalų masę ir agresyvu-
mą kultivuojamiems augalams sodinimo 
vietoje, lyginant su neruošta dirva, tačiau 
skirtingų dirvos paruošimo būdų įtaka 
yra nevienoda. Pirmais želdinių augimo 
metais mažiausia žolinių augalų masė ir 
aukštis būna vagose, ant storų riekių ir 
kauburėlių. Lyginant su neruošta dirva, 
žolinių augalų masės skirtumai siekia 
5-8 kartus. Žymiai mažesnę įtaką žolinių 
augalų masei turi dirvos paruošimas vo-
lais, permaišant viršutinius dirvožemio 
sluoksnius, lygiai su dirvos paviršiumi 
juostomis ar aikštelėmis. Antrais želdinių 
augimo metais žolinių augalų masės ir 
agresyvumo kultivuojamiems augalams 
skirtumai tarp skirtingų dirvos paruoši-
mo būdų sumažėja. 

Laikinai užmirkstančiose dirvose už-
mirkimo netoleruojančių medžių šaknys 
(eglės, maumedžio, galbūt – ir kai kurių 
kitų medžių) gali augti tik iki 10-15 cm 
gylio dirvos sluoksnyje, todėl ruošiant 
dirvą negalima suformuoti ištisinių įdu-
bimų (vagų), nes tai apribos šaknų au-
gimą šia kryptimi. Medžiai, neturėdami 
šaknų iš vienos pusės, taps neatsparūs vė-
jui. Dirvą paruošus kauburėliais, medžių 
šaknys augdamos juos lyg apglėbia, todėl 
atsparumas vėjui nesumažėja.

Atsižvelgiant į dirvožemio drėgmės 
režimą, maisto medžiagų kiekį, konku-
ruojančių augalų agresyvumą sodinimo 
vietose, šaknų sistemų išsidėstymą, žel-
dinių prigijimą, išsilaikymą ir augimą 
(kirtavietėse į kauburėlius, riekes, volus 
ar lygiai su dirvos paviršiumi paruoštas 
juostas pasodinti želdiniai gerai prigyja, 
o auga visuomet geriau negu pasodinti į 
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M i š k i n i n k y s t ė

Šių metų pradžioje teko dalyvauti 
tarptautinėje lichenologų ekspedi-
cijoje šiaurės rytiniame Tailande, 

Mukdahano, Mahasarakhamo ir Kalasi-
no provincijose. Tai teritorijos, kurios ri-
bojasi su Laosu, siena eina per Mekongo 
upę. Šiose vietovėse auga musoniniai miš-
kai – sausi atogrąžų lapuočių miškai, kurie 
iš dalies ar visai numeta lapus sausuoju se-
zonu (nuo lapkričio pabaigos iki gegužės) 
ir vėl sužaliuoja prasidėjus liūčių sezonui. 
Tailando šiaurinėje dalyje vyrauja sausieji 
sparneninių (Dipterocarpaceae) miškai, 
tarp kurių dažniausios medžių gentys yra 
sparnenis (Dipterocarpus) ir šorėja (Sho-
rea). Sparneniniams būdingi sparnuoti 
vaisiai, kiek primenantys klevų vaisius, tik 
gerokai stambesni ir dažnai su didesniu 
sparnelių skaičiumi. Šie miškai šviesūs, su 
reta laja. Kadangi lankėmės sausuoju sezo-

Tailando 
sausieji sparneninių miškai

Dr. JuRGa motieJūnaitė
Gtc Botanikos institutas

nu, didžiuma lapų buvo nukritę, taigi miš-
kas buvo dar šviesesnis. Sparneninių miš-
kų ekosistemai būdinga epifitų (kerpių ir 
induočių augalų, ypač orchidėjų) bei lianų 
gausa. Nedideliame kelių hektarų miškelyje 
augalų rūšių įvairovė gali būti didesnė nei 
visoje Lietuvoje. Krūmų ardas netankus, jį 
daugiausiai sudaro jauni vyraujančių rūšių 
medeliai, bambukai ir gardenijos. Žemiau-
sias žolinių augalų ardas sausuoju sezonu 
itin negausus, nes dirvožemį dengia sto-
ras nukritusių lapų sluoksnis. Išdžiūvęs 
dirvožemis čia kietesnis nei mūsų moliai, 
akmenuotas. Miško keliukai liūčių išplauti 
ir vietomis gana statūs, todėl keliauti jais 
galima tik pėsčiomis arba specifiniu vietos 
transportu, kuris vadinamas ae-tak. 

Tailandas – intensyvaus žemės ūkio ša-
lis, kuri dėl pastarojo plėtros bei medienos 
gavybos XX a. prarado apie du trečdalius 
savo miškų plotų. Ypač nukentėjo šiaurės 
rytinės provincijos, kur daugiausia gyven-
tojų, o dirvožemiai skurdūs, todėl žemės 
ūkiui reikalingi didesni plotai. Kad pasiek-
tum net gana neįspūdingą miškelį, tenka 
važiuoti nemažus atstumus per kaimus ir 
nesibaigiančius ryžių laukus. O ir patys 
miškai fragmentuoti, juose įsiterpusios 
kaučiukmedžių ir manijokų plantacijos. 

Sparnuoti šorėjos vaisiai

Sparneninių miškų pomiškyje 
auga bambukai

Be to, didžiuma mūsų lankytų miškų buvo 
gana jauni, užaugę kirtimų vietose. 

Sausio mėnesį šiose vietovėse labai 
maža drėgmės (per visą ekspedicijos lai-
ką truputį palijo tik vieną naktį), žemę 
nukloję sausi lapai, didžiuma gyvybės ap-
mirusi. Šiuo sezonu čia labai dažni miškų 
gaisrai, tuo labiau, kad sparneninių miš-
kui paviršinis gaisras yra natūralus ekolo-
ginis reiškinys, dabar dėl žmogaus įtakos 
padažnėjęs ir kartais pasikartojantis net 
porą kartų per sezoną. Toks gaisras nu-
šluoja visas nuokritas (lapus, šakas ir kt.), 
kartais ir mažesnius medelius bei krūmus, 
tačiau nepaliečia didesnių medžių. Ir pa-
tys medžiai prisitaikę, nes auga sparčiai. 
Pvz., bukalapio sparnenio (Dipterocarpus 
obtusifolius) kamienas 10 cm skersmenį 
pasiekia per 4-erius metus. Deja, pernelyg 
dažni gaisrai nuskurdina ekosistemą, nes 
išlieka tik labiausiai prie jų prisitaikiusios 
rūšys. Sausuoju sezonu dirbti musoni-
niuose miškuose patogiau – ne taip tvan-
ku ir drėgna, nepuola maliariniai uodai ir 
sausumos dėlės. Tačiau patogumui tenka 
aukoti miško grožį: nežydi beveik jokie 
augalai, tarp jų – ir orchidėjos, kurių gau-
su ant medžių ir netgi uolų. Miške skrai-
do vienas kitas drugys ar paukštis. Tačiau 
nulijus liūtims miškas sužaliuoja, pražys-
ta orchidėjos ir imbierinių šeimos atsto-
vai. Mažiau paliestuose miškuose šviežia 
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žole mėgaujasi kanopiniai žinduoliai – 
bantengai, gaūrai, muntjakai. Sausuoju 
sezonu miške nenuilstamai darbuojasi tik 
termitai ir skruzdės. Tiesa, jei pirmuosius 
pamatyti galima tik pralaužus termityno 
kampelį, skruzdžių – šviesiai rudų, stam-
bių, skaudžiai kandančių – gausu visur. Ir 
saugotis jų reikia mums neįprastose vie-
tose. Mat, gausiausios čia skruzdės – siu-
vėjos, gyvenančios tarp susiūtų medžių 
ir krūmų lapų. Taip pat matėme ne vieną 
iš dirvožemio sumūrytą skruzdžių lizdą 
medžių šakose. 

Vertinga mediena pasižymi kai ku-
rios sparnenių ir šorėjų medžių rūšys, o 
labiausiai vertinama – tikmedžių (Tec-
tonia grandis). Dėl didelio kiekio silicio 
ji labai atspari gamtiniams veiksniams, 
tarp jų – ir termitams, todėl plačiai buvo 
naudojama namų ir laivų statybai. Dabar 
tradicinis tajų namas, statytas iš tikme-
džio, kainuoja iki 16 mln. Tailando batų 
(per 1,5 mln. Lt). Deja, dėl intensyvaus 
kirtimo Tailande tikmedžių beveik neli-
ko, ypač brandžių (80 metų ir senesnių). 
Todėl kirsti juos draudžiama, kaip ir par-
duoti bet kokius gaminius iš medienos, 
neturinčios kilmės sertifikato. Nepaisant 
draudimų, nelegalūs kirtimai nereti. Ir 
mūsų kelyje pasitaikė atvejis, kai buvo 
užkluptas pažeidėjas, o nukirstas medis 
paliktas miške kaip pavyzdys. Beveik visi 
sparneniniai pasižymi labai dervinga me-
diena, todėl dervos yra dar vienas svarbus 
šių miškų produktas. 

Kaip ir mūsų miškuose, žmonės nau-
doja mažuosius miško turtus. Pavyzdžiui, 
neretai pasitaikantis medis Irvingia ma-
layana veda kaulavaisius, kurių bran-
duolys – malonaus, kiek pieniško skonio 
riešutas. Gelsvai žalsvi gauruoti nedidelio 
medelio Catunaregam tomentosa vaisiai 
naudojami kaip šampūnas ir plaukų dažai. 
Prireikus saugesnės tvoros, vietos žmo-
nės neperka spygliuotos vielos – tvirtos 
sumedėjusios dygliuotos lianos puikiai ją 
atstoja. Mums teko išbandyti net dvejas 
iš sparneninių miško teikiamų gėrybių: 
per vienus priešpiečius prisilukštenome 
gardžių irvingijos riešutų, o per kitus 
tailandiečiai kolegos pavaišino vietiniu 
užkandžiu – laukinių bambukų stiebuose 
užkeptais ryžiais.

Nors apsilankymas buvo neilgas ir 
ne pačiu gražiausiu metu, tačiau pa-
žintis su šiais nykstančiais miškais ir 
jų ekosistemos ypatybėmis mums buvo 
įspūdingas. ☐Ant uolų varžosi dėl erdvės orchidėjos ir kerpės

Miškuose gausu lianų

Brakonierių nukirsto tikmedžio kamieno pjūvis

Miškuose įsiterpusios kaučiukmedžių plantacijos

Ši spygliuota tvora – miūko produktas

Priešpiečiams – bambukų stiebuose užkepti ryžiai

Tvirtai medį apglėbę epifitai
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dijų programų plėtrą, jungtinių programų ar 
kursų kūrimą. Skirtingai nuo SILVA tinklo 
Europos miškų fakultetų ir mokyklų deka-
nų ir direktorių konferencijos pagrindiniai 
siekiniai – skatinti glaudesnį bendradarbia-
vimą tarp Europos miškų fakultetų ir mo-
kyklų administracijos, plėtojant studentų ir 
dėstytojų mainus, taikyti lobizmo priemo-
nes, siekiant didinti miškininkystės studijų 
finansavimą nacionaliniu, regioniniu ir ES 
lygiu, siekti įtraukti miškininkystės ir kitas 
su miškininkyste susijusių tyrimų temas 
tarp prioritetinių temų ES mokslinių tyrimų 
finansavimo programose ir pan.

Europos šalių miškų ūkio fakultetų ir 
mokyklų dekanų ir direktorių konferenci-
jai atitiktis JAV yra Nacionalinė universi-
tetinių miško išteklių programų asociacija, 
kurioje dalyvauja per 65 JAV prestižinius 
universitetus. 

Miškų fakultetų ir mokyklų dekanų ir 
direktorių susitikimai planuojami kasmet. 
Antrasis susitikimas vyko 2010 m. Rumu-
nijoje, Transilvanijos universitete Brašove 
(Miškininkystės ir miško inžinerijos fakul-
tete). Susitikimo metu buvo tikslinami kon-
ferencijos tikslai, aptariami absolventų įsi-
darbinimo, miškininko profesijos įvaizdžio, 
bendradarbiavimo tyrimų srityse klausimai, 
pasidalinta universitetinių miškininkystės 
studijų organizavimo patirtimi. Fakultetų 
pristatymų metu akcentuota, kad šiandien 
sudėtinga apibrėžti miškininko profesiją. 

Ispanijos Madrido politechnikos universite-
to Miško inžinerijos mokykloje 2009 m. įvy-
ko pirmasis Europos miškų ūkio fakultetų 

ir mokyklų dekanų ir direktorių konferencijos 
ConDDEFFS (The Conference of Deans and Di-
rectors of European Forestry Faculties and Scho-
ols) susitikimas. Jo metu priimti Europos miškų 
ūkio fakultetų ir mokyklų dekanų ir direktorių 
konferencijos įstatai. Konferencijos paskir-
tis – atstovauti miškininkystės aukštojo mokslo 
studijų ir mokslinių tyrimų interesus Europoje 
kartu su kitomis miškininkystės studijų, miš-
kotyros tinklinėmis organizacijomis (SILVA, 
IUFRO, EFI ir kt.). Konferencija įkurta, siekiant 
suburti miškų fakultetų dekanus bendrai spręsti 
klausimus, susijusius su miškininkystės aukš-
tojo mokslo studijomis ir moksliniais tyrimais, 
kelti miškininkystės aukštojo mokslo studijų 
lygį, formuojant visuomenės nuomonę, įtako-
jant teisės aktų leidybą. 

Konferencijoje atstovaujami 27 fakultetai iš 
20 šalių. ASU Miškų ir ekologijos fakultetą su-
sitikimuose atstovauja dekanas doc. dr. Edmun-
das Bartkevičius ir prodekanas dr. Remigijus 
Žalkauskas.

Į konferencijos veiklą dar neįsitraukę kai ku-
rie Prancūzijos, Skandinavijos šalių miškų fakul-
tetai. Dalyje šalių susiformavusi nuomonė, kad 
ši konferencija kažkiek dubliuoja SILVA tinklo 
siekinius: skatinti miškininkystės studijų koo-
peraciją Europoje, sudarant palankesnes sąlygas 
studentų studijoms užsienyje; skatinti užsienio 
dėstytojų vizitus, keitimąsi informacija apie stu-

Ketvirtasis dekanų susitikimas sugriįžo 
iį Madridą

Įspūdžiai iš europos miškų ūkio fakultetų ir mokyklų dekanų ir direktorių konferencijos kasmetinių susitikimų 
eDmunDas BaRtkeVičius 

asu miškų ir ekologijos fakulteto dekanas
RemiGiJus ŽaLkauskas

asu miškų ir ekologijos fakulteto prodekanas

Gal todėl teigiama, kad daugiau nei 2/3 miš-
kininkystės studijų programų absolventai 
įsidarbina pagal specialybę. Prognozuojant 
darbo rinkos pokyčius įžvelgiama grėsmė, 
kad valstybinės miškų įmonės, kurios dau-
giausiai įdarbina miškininkystės absolventų, 
gali būti privatizuotos. Dėl to gali sumažėti 
vidutinio lygio miškininkystės profesionalų 
poreikis. Atsižvelgiant į tai, kad Europoje 
didėja gyventojų, neužsiimančių žemės ūkio 
veikla, ateityje didelis dėmesys turėtų būti 
skiriamas urbanizuotų teritorijų miškinin-
kystei. Savo ruožtu bijoma gana didelio miš-
kininkystės universitetinių studijų absol-
ventų skaičiaus, nes tai lemtų blogesnes įsi-
darbinimo galimybes, miškininko profesijos 
populiarumo mažėjimą. Šiuo metu daugely-
je postsovietinių šalių miškininko profesijos 
įvaizdis sumažėjęs. Sovietiniu laikotarpiu 
daugumos profesijų specialistų atlyginimas 
buvo panašus, o miškininko profesija buvo 
patraukli dėl savo papildomų privalumų. 
Šiandieninėje darbo rinkoje, kuomet miškų 
ūkyje atlyginimai sąlyginai nedideli, lygi-
nant su kitomis specialybėmis, miškininkys-
tės studijose turi būti ieškoma naujų būdų 
ir priemonių, kad studijos taptų patrauklios 
gabiausiems mokyklų absolventams. Anks-
čiau miškų ūkio inžinieriai galėdavo dirbti 
įvairiose pareigose (ir saugomų teritorijų di-
rekcijose, regioniniuose aplinkos apsaugos 
departamentuose); dabar gi universitetuose 
rengiama daug kitų specialistų, susijusių su 

Konferencijos dalyviai Ispanijoje, Segovijos provincijos kalnuose, kur buvo aptariama atvejinių kirtimų pušynuose patirtis
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kystės specialybė yra populiari, nepaisant to, 
kad darbo užmokestis dažniausiai mažesnis nei 
vidutinis regione; moksliniai tyrimai miškotyro-
je vis labiau atitrūksta nuo vietovės miškų ūkio 
poreikių; per pastaruosius 30 metų miškų ūkis 
vis dažniau „atakuojamas“ „žaliųjų“ miesto gy-
ventojų, kurie dažnai neturi miško ekosistemos 
funkcionavimo žinių; miškininkai ir miškų fa-
kultetai dažniausiai užima pasyvią poziciją vi-
suomenės švietime. Konferencijos dalyviai pri-
tarė poreikiui adaptuoti miškininkystės studijų 
programos turinį, atsižvelgiant į šiandieninės 
visuomenės poreikius, padidinti miškų ūkio 
sektoriaus matomumą visuomenėje, bendra-
darbiavimą su susijusiais kitais ūkio sektoriais, 
o miško pedagogikos studijų dalyką įtraukti į 
miškininkystės studijų programas kaip privalo-
mą dalyką. 

Šiemet ketvirtasis susitikimas „sugrįžo“ į 
Ispanijos sostinės Madrido politechnikos uni-
versiteto Miško inžinerijos mokyklą. Čia disku-
tuota apie naują ES miškų strategiją, studentų, 
miškininkystės studijų programos studento pro-
filį, profesoriaus pedagoginį ir mokslinį veiklos 
pobūdį, dėstytojų ir administracijos mobilumą. 
Išvykos metu pristatyta atvejinių kirtimų kalnų 
pušynuose, agrarinės miškininkystės patirtis Se-
govijos provincijoje, aplankytas istorinis miestas 
Pedraza.

Dekanų artimiausių susitikimų metu pla-
nuojama parengti veiksmų planą, numatant 
keistis tarp Europos miškų fakultetų miškinin-
kystės studijų programos turiniu, švietimo siste-
mos problemomis, turimais darbo, studijų inf-
rastruktūros ištekliais, organizuoti tarptautines 
bendradarbiavimo programas. Planuojama vie-
šinti miškininkystės studijų, jų atitikimo visuo-
menės besikeičiantiems poreikiams apžvalgos 
rezultatus, suvienyti pastangas ir bendradarbia-
vimą stiprinant miškininkystės studijas Europo-
je ir visame pasaulyje. ☐

tematika pristatė 14 ASU Miškų ir ekologijos 
fakulteto dėstytojų ir doktorantų. Fakulteto 
atstovai pranešimus skaitė Miško biologijos, 
Miškininkystės priemonių intervencijos ir 
miško apsaugos, Saugomų teritorijų, biolo-
ginės įvairovės apsaugos ir laukinių gyvūnų 
populiacijų valdymo, Miškotvarkinio ir van-
dentvarkinio planavimo, Teritorijų matavi-
mo, Miško ruošos technologijų ir pirminio 
medienos apdorojimo mokslinėse sekcijose. 

Antrąją dieną dalyviai susipažino su 
Karpatų kalnų miškuose atliekamais moks-
liniais tyrimais. Išvykoje vienas iš įdomiau-
sių pranešimų buvo apie tyrimus, atliekamus 
su meškomis, prisitaikiusiomis prie miesto 
sąlygų. Pastaraisiais metais vien Brašovo 
mieste nuolat lankosi 11-14 meškų. Dauge-
liu atveju prie miesto sąlygų prisitaikiusios 
meškos gaudomos, perkeliamos į miško 
masyvo gilumą. Radiolokacijos metodais 
stebimas perkeltų meškų elgesys. Jei perkel-
toje vietoje trūksta maisto, meškų patelės 
nepritampa prie vietinės populiacijos, todėl 
dažnai grįžta į miestą. Susitikimo pabaigoje 
surengtas vizitas į Brano pilį (vadinamą dar 
Drakulos pilimi) – vieną iš dešimties labiau-
siai lankytinų pilių pasaulyje. Ne vieną sve-
čią sužavėjo tradicinė rumuniška vakarienė 
Poiana Brašov miške, Plėšikų namelio resto-
rane. Rumunijos Karpatų kalnų dalyje stebi-
no pakelėje įrengtų poilsio ir turizmo pas-
tatų gausa. Tai rodo turizmo ir rekreacijos 
svarbą šiame miškingame kalnų regione. 

Trečiasis susitikimas vyko 2011 m. Če-
kijoje, Prahos gyvybės mokslų universiteto 
Miškų ūkio ir medienos mokslų fakultete. 
Jo pagrindinė tema buvo „Šiandieninės vi-
suomenės nuomonė apie miškų ūkį ir šios 
nuomonės įtaka universitetinio lygmens 
miškininkystės specialistų rengimui“. Kons-
tatuota, kad kai kuriose šalyse miškinin-

gamtinių išteklių naudojimu ir apsauga. Dėl 
to siaurėja miškininkų įsidarbinimo niša, 
mažėja įsidarbinimo pagal specialybę gali-
mybė. Šių tendencijų visoje Europoje kon-
tekste aukštojo mokslo miškininkystės stu-
dijose iškyla klausimas, ką keisti miškinin-
kystės studijų programoje: mažinti studentų 
priėmimo skaičių; papildyti miškininkystės 
studijų programą bendraisiais (vadybos) ir 
biologinės įvairovės gamtotvarkinio plana-
vimo gebėjimais? Gal suteikti šalia tradici-
nės miškininkystės papildomas gamtosau-
gos, laukinių gyvūnų populiacijų valdymo, 
kraštovaizdžio architektūros, kraštovaizdžio 
planavimo, kaimo plėtros miškingose teri-
torijose, teritorijų matavimo, miško (ir ne 
tik) kelių ir infrastruktūros dizaino kompe-
tencijas? Transilvanijos universiteto Brašove 
Miškininkystės ir miško inžinerijos fakulte-
to tuometinio dekano prof. dr. I. V. Abrudan 
nuomone, Europos Miškų fakultetų deka-
nams – iššūkis, kaip tai pasiekti. Ypač su 
šia problema susiduria šalys (pvz.: Čekija), 
kurios adaptavo Bolonijos proceso sprendi-
mus. Iškyla problema, kaip išmokyti specia-
lybės gebėjimų per 3-ejų metų studijas, kad 
ir tos pačios tradicinės miškininkystės stu-
dentus. Šiuo atžvilgiu ASU Miškininkystės 
pirmosios pakopos (bakalauro) studijų pro-
gramos padėtis palankesnė: studijos trun-
ka 4-erius metus; atnaujintoje programoje 
numatyta išplėsti miškininkystės bakalaurų 
kompetencijas miško auginimo, miestų ir 
rekreacinės miškininkystės, laukinių gyvū-
nų populiacijų valdymo ir medžioklystės, 
miško išteklių apskaitos ir projektavimo, 
medienos mokslo kompetencijas, priklauso-
mai nuo pasirinktos specializacijos. 

Brašove susitikimo metu vyko ir tarptau-
tinis mokslinis simpoziumas „Miškas ir dar-
nus vystymasis“, kuriame pranešimus įvairia 

Europos miškų ūkio fakultetų ir mokyklų dekanų ir direktorių konferencijos (ConDDEFFS) 
dalyviai susitikimo Prahos gyvybės mokslų universiteto Miškų ūkio ir medienos mokslų 
fakulteto mokomojoje miškų urėdijoje (2011 m., Čekija)
(šaltinis: http://www2.unitbv.ro/silvic/forestrydeans/photo_gallery_Prague.html)

Konferencijos dalyviai diskutuoja 
agrarinės miškininkystės tematika seno kadagyno pievose 
(iš susitikimo 2012 m. Ispanijoje)
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M o k y m a s

ASU Miškų ir ekologijos 
fakultetas jau dau-
giau nei 10 metų 

bendradarbiauja su Švedijos žemės ūkio 
mokslų universitetu. Fakulteto atstovai 
dalyvavo tarptautinės programos ,,Euro-
forester” rengime, šios programos dėka 
Švedijoje studijavo 40 fakulteto studentų. 

Birželio 7-9 d. šios programos absol-
ventai ir ASU organizavo antrąją ,,Eurofo-
rester“ absolventų konferenciją, pritrau-
kusią per 100 absolventų bei dėstytojų iš 
12 šalių (Lietuvos, Švedijos, Latvijos, Es-
tijos, Lenkijos, Rusijos, Ukrainos, Suomi-
jos, Vokietijos, Danijos, Jungtinės Kara-
lystės ir Indijos). Susirinkdami Lietuvoje, 
,,Euroforester“ absolventai ,,sumedžiojo 
bent kelis zuikius”: susitiko senus studi-
jų draugus, užmezgė naujus draugiškus ir 
darbinius ryšius, pasidalijo profesine pa-
tirtimi, aptarė regionines aktualijas. 

,,Euroforester“ programa – tai vienas 
sėkmingiausių bendradarbiavimo pavyz-
džių, plėtojant tarptautines magistratūros 
studijas miškotyros srityje. Ji pritraukė 
ženklų finansavimą iš privačių kompani-
jų (IKEA ir StoraEnso) bei viešojo sekto-
riaus (pvz., Šiaurės Ministrų Tarybos) bei 
ES (Sokrates programos). „Euroforester“ 
dėstytojams skirta metinė Švedijos žemės 
ūkio universiteto premija už inovatyvių 
pedagoginių metodų taikymą. Kasmet 
plečiasi programoje dalyvaujančių stu-
dentų geografija. Pvz., šiuo metu įgyven-
dinama mainų programa su dviem JAV 
universitetais. 

Pirmaisiais metais Švedijos žemės 
ūkio mokslų universiteto (SLU) pietų 
Švedijos miškininkystės tyrimų centre 
studentai mokosi 4 studijų modulius: 
„Darni miškininkystė pietų Švedijoje“, 
„Tvari miškotvarka“, „Nacionalinė ir tarp-
tautinė miškų ūkio politika“ ir „Lapuočiai: 
ekologija, apsauga, miškininkystė“. Antrai-
siais metais baigiamos išlyginamosios stu-
dijos viename iš universitetų – partnerių 
bei paruošiamas magistro darbas SLU. Tas 
pats darbas gali būti ginamas ir savo šalies 
universitete, taip įgyjant dviejų universite-
tų magistro laipsnius.

,,euroforester“ programos indėlis, 
vienijant iįvairių šalių miškininkus

anDRius noRViLa, mantas PiLkauskas, 
anDRius stanisLoVaitis, ViLis BRukas

Nuo programos pradžios ją jau baigė 
daugiau nei 450 studentų iš 36 valstybių 
visuose pasaulio kontinentuose. Šios stu-
dijos suteikia galimybę ne tik plėsti drau-
gų ratą visame pasaulyje, bet ir suburti 
tarptautinę miškininkystės profesionalų 
bendruomenę. Skatinant šio miškininkų 
tinklo plėtotę, 2009 m. Lenkijoje surengta 
pirmoji „Euroforester“ absolventų konfe-
rencija. Šiemet nutarta tokius renginius 
organizuoti kas 3-ejus metus, susitinkant 
vis kitoje šalyje.

Šiųmetėje konferencijoje pirmąsias 2 
dienas buvo skaitomi pranešimai aktu-
aliomis miškų ūkio ir miškotyros temo-
mis. Didelė temų ir geografinė įvairovė 
atsispinti pranešėjų sąraše: Gediminas 
Jasinevičius – LR Aplinkos ministerijos 
Miškų departamento vyr. specialistas, 
Giedrė Stūronaitė – Valstybinės auga-
lininkystės tarnybos vyr. specialistė, 
Remigijus Žalkauskas – ASU Miškų ir 
ekologijos fakulteto prodekanas, Anders 
Hildeman – IKEA vyriausiasis miškinin-
kas (Švedija), prof. Per-Magnus Ekö ir 
Desiree Mattsson – SLU dėstytojai (Šve-
dija), Bartosz Standio – Lenkijoje miškų 
urėdijoje dirbantis miškininkas, Nataliya 
Pavlyuk – Ukrainos valstybinio miški-
ninkystės universiteto doktorantė, Ale-
xander Dobrovolsky – Sankt Peterburgo 
valstybinio miško pramonės universiteto 
Miškininkystės katedros docentas ir ino-
vacinio – techninio centro ,,Geliantus” 
vadovas (Rusija), Kasia Wysocka – Dar-
naus vystymosi ir strateginio planavimo 
specia listė Lutono (Jungtinė Karalystė) 

miesto taryboje, Stella Pon – miškininkys-
tės specialistė Arbonaut Ltd. ir Centrinio 
Ostrobothnia Universiteto dėstytoja (Suo-
mija – Malaizija), Meelis Seedre – Estijos 
gamtos mokslų universiteto doktorantas, 
Gustaf Gustafson – pietų Švedijos miško 
savininkų asociacijos „Södra Skogsägar-
na“ gamybos vadybininkas. 

Antrą dieną vykusioje diskusijoje 
„Kiek tvari Baltijos jūros regiono miški-
ninkystė gamtosaugininkų ir pramoninkų 
požiūriu?” dalyvavo ASU prof. Romual-
das Deltuvas, doc. Paavo Kaimre (Estija), 
miškų sertifikavimo ekspertas Krzysztof 
Wypij (Lenkija), miško pramonės atsto-
vas Piotr Lysiak (Lenkija), gamtosaugi-
ninkė Anna Jakovleva (Rusija). Diskusiją 
vedė „Euroforester“ absolventas, ASU 
doktorantas Edgaras Linkevičius. Moksli-
ninkai bei gamybininkai apžvelgė darnios 
miškininkystės koncepciją, miškų sertifi-
kavimo problemas bei iškylančius intere-
sų konfliktus šiose srityse. 

Konferencijos dalyviai laisvalaikiu iš-
bandė jėgas orientavimosi, tinklinio, krep-
šinio ir virvės traukimo rungtyse, sureng-
tos pažintinės išvykos į Dubravos EMM 
urėdiją, Lietuvių liaudies buities muziejų 
Rumšiškėse ir Pažaislio vienuolyną.

 
Nuoširdžiai dėkojame pagrindiniams 

konferencijos rėmėjams: IKEA kompani-
jai ir Švedijos žemės ūkio mokslų univer-
siteto Miškų fakultetui. Nekantriai lauksi-
me trečiosios konferencijos, vyksiančios 
2015 m. Latvijoje. 

Daugiau informacijos apie programą: 
www.euroforester.org
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Pasibaigus mokslo metams, ASU 
Miškų ir ekologijos fakulteto Miš-
kininkystės katedros dėstytojai ir 

doktorantai tradiciškai kasmet apsilanko 
vienoje iš miškų urėdijų. Šiemet birželio 
pabaigoje pabuvojome Kėdainių miškų 
urėdijoje. Jos penkiose girininkijose ir 
medelyne apžiūrėjome per 20 miško sėkli-
nės bazės ir bandomųjų želdinių objektų.

Vidurio Lietuvos miškuose vyrauja 
ypač derlingi dirvožemiai. Kėdainių miš-
kų urėdijoje vien Ld, Lf augavietės vyrau-
ja apie 70 proc. miškų. Miškų urėdo Juozo 
Girino manymu, čia ypač svarbu kertant 
brandžius beržo ar drebulės bei džiūstan-
čius uosių medynus pakeisti ateityje kitais 
našiais medynais. Įvairioms galimybėms 
įvertinti šiuo tikslu urėdijoje veisiami 
bandomieji želdiniai.

Apsilankę Lančiūnavos girininkijoje 
buvusiame mišriame drebulyne 2005 m. 
įveistuose hibridinės drebulės želdiniuose 
diskutavome dėl juose nevykdomų ugdy-
mo kirtimų, sodinimo tankio bei apsau-
gos klausimais.

Bandomuosiuose ąžuolo želdiniuose 
išsakytos įvairios nuomonės dėl sodme-
nų skaičiaus kvadratuose, analizuotos 
apsaugos bei ąžuoliukų išsilaikymo 
problemos.

Kėdainių girininkijoje domėjomės 
bandomųjų karklų (TORDIS, TORA, 
GUDRUN) želdinių produkcijos panau-
dojimo galimybėmis. Greitai augančių 
karklų gyvakuolius miškų urėdija tikisi 
panaudoti apsaugos tvoroms. Manoma, 

kad įsišakniję jų stulpai bus žymiai ilgaam-
žiškesni už dabar naudojamus.

Labūnavos girininkijoje apžiūrėjome 
46,8 ha plote formuojamą „Neregėtos Lietu-
vos“ ąžuolyną, šalia įveistą platanalapių kle-
vų plantaciją iš 122 klonų. Jie buvo renkami 
įvairiose Europos valstybėse ir dauginami 
Kėdainių miškų urėdijos medelyne, skie-
pijant atsivežtus įskiepius į vietinės kilmės 
poskiepius. Šiuo metu rinkinyje jau auga 
610 platanalapių klevų. Įvairių bandymų pa-
matėme miškų urėdijos medelyne.

Ąžuoloto girininkijoje stebėjomės kuria-
mu neįprastu Natura 2000 objektu „Klam-
putė“, kuris patvirtintas kaip ES buveinė 
„Medžiais apaugusi ganykla“. Įdomu tai, 
kad ši teritorija buvo apaugusi sumedėjusia 
augalija. Krekenavos RP direkcija 2011 m. 
organizavo šios buveinės atkūrimo darbus 
(iškirto medelius, traką). Mums kėlė abejo-
nių galimybės šį plotą paversti ganykla, ta-
čiau juk ne miškų urėdija buveinei parinko 
šią vietą...

Iš gausių miškų urėdijoje esančių sėkli-
nių objektų aplankėme paprastųjų ąžuolo 
bei uosio ir juodalksnio sėklines plantacijas. 
Nemažai tikimasi iš 2012 m. įveistos uosio 
plantacijos, kurioje pasodinti 37 klonai iš 
Kėdainių populiacijos, o 50 klonų atrinkta iš 
įvairių Lietuvos vietovių. Galbūt čia pavyks 
išvengti uosius pražudžiusių grybinių ligų ir 
infekcijų...

Vykdant įvairius bandymus bei gausiai 
auginant sodinamosios medžiagos (ypač 
ąžuolo), trūksta ploto, todėl apžiūrėjome 
buvusiame miške įrengiamą naująjį mede-
lyno lauką.

Aplankius daug miško objektų, va-
karop Dotnuvos girininkijos atokvė-
pio vietoje įvyko kelionės aptarimas. 
Jame konstatuota, jog Kėdainių miškų 
urėdijoje gausu bandomųjų – ekspe-
rimentinių objektų, kuriuose ieškoma 
naujovių, atliekami stebėjimai, vykdo-
mi bendri darbai su Miškų instituto 
mokslininkais. ☐

Miškininkystės katedros dėstytojai ir doktorantai su Kėdainių miškų 
urėdijos vadovais „Neregėtos Lietuvos“ ąžuolyne
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Musteikoje – ne pirmą kartą
Dzūkijos nacionaliniame parke, keliaujant mišku 
nuo vieno iš didžiausių ne tik šio parko, bet ir Lie-
tuvos kaimų – Marcinkonių, maždaug už 12 km 
pasiekiame kaimo aikštėje stovinčius tris skirtingų 
aukščių medinius kryžius. Tai Musteikos kaimo, 
kuriame lankausi jau ne pirmą kartą, ženklas ir 
pasididžiavimas.

Musteikos kaimas garsus tuo, kad jame 1918 m. 
gyveno gamtininkas profesorius Tadas Ivanauskas, 
čia organizavo mokyklą, kurioje kartu su žmona 
mokytojavo, o pats dar ir daug rašė. Tačiau šį kartą 
pradėsiu ne nuo pažintinių kaimo vertybių (apie 
tai – kiek vėliau) ir ne nuo garsių čia gyvenusių 
žmonių, o nuo vienos paprastos kaimo šeimos, 
gyvenančios sodyboje čia pat už trijų kryžių.

Zita 
Ši etnografinė sodyba, pasipuošusi nauju medi-
niu šuliniu, sodu, kuriame rikiuojasi avilių eilės, 
bei naujosios šeimininkės prižiūrimomis gėlėmis, 
priklauso Vytautui Tamulevičiui. O dabar jau – ir 
naujajai jo gyvenimo draugei Zitai, kuri maždaug 
prieš trejus metus atitekėjo į šį Dzūkų kaimą iš 
Tauragės rajono Daktiškių kaimo. Tuomet Zitai 
buvo 60. 

Ir jokie čia dzyvai. 
Labiau įdomūs man kiti du dalykai: kad Zita 

pas Vytautą pasiliko, apsilankiusi vos antrą kartą, 
o mane, visą gyvenimą bijančią bičių ir nemėgs-
tančią jų „produkcijos“, iš pirmo karto įkalbino 
apsilankyti Musteikoje, susipažinti su jos Vytautu, 
paragauti šviežio bičių medaus. 

Zita per tuos metus pasidarė tikra dzūkė: miš-
kas jai tapo beveik antrieji namai: žino, kur kokios 

uogos auga, grybai dygsta. Daugybę receptų žino, 
kaip juos paruošti. Ir medų ji mėgsta. Ir bitinin-
kauti jai patinka. Na, gal ne visai „bitininkauti“, 
bet Vytautui padėti. 

Zita bitininkystės paslapčių, sumanaus moky-
tojo Vytauto vadovaujama, greit ir lengvai išmoko. 
Ir bičių įgėlimo (jei kartais pasitaiko) ji nebijo: nei 
jai skauda, nei tinsta. 

Dabar ir pati daug kam gali patarti, pavyzdžiui, 
tai, kad prie bičių nereikia jungti mobiliojo telefo-
no, geriau jo net nesinešti.

Vytautas
Vytautas Tamulevičius jau ne kartą aprašytas įvai-
riuose spaudos leidiniuose, ne per vieną televiziją 
rodytas, išvardyti jo nuopelnai ir pastangos, at-
kuriant senų pušų dreves bitėms. Jis yra Lietuvos 
televizijos laidos „Požiūris“ skelbtos nominacijos 
„Už saugomą ateitį“ 2007 m. Šviesuolis, be to, ap-
dovanotas Varėnos rajono bitininkų draugijos Pa-
dėkos raštu.

Vytauto bitininkavimo pradžia siekia senus 
laikus: dar tuos, kai jo senelis perlojiškis Tomas 
Steponavičius (motinos tėvas) eidavo į mišką ko-
pinėti savo drevių. 

Nuo amžių (kokio XIII a.) konkrečios drevės 
priklausė jų savininkams. Niekas, net miško savi-
ninkas, pirkdamas ar parduodamas mišką, nega-
lėjo pasisavinti drevių. Jos priklausydavo tam, kas 
pirmas rado ir pažymėjo savo specialiu ženklu. 

Vytautas Tamulevičius pasakoja, kad vienu 
metu jis turėjo net 7 dreves, o atkūrė jas 1980 m. 
Iš drevės gerais metais galima gauti apie 10 kg me-
daus. Tiesa, Vytautas paima ne visą medų. Nors 
mokslininkai rekomenduoja daryti priešingai, 

Musteikos kaimo bitininkas 
Vytautas Tamulevičius 
prie senovinio „avilio“

Tarp žmonių ir bičių

S a u g o m o s  t e r i t o r i j o s
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bet jis turi savo nuomonę. Be to, įdeda specialių 
plokštelių, apsaugančių nuo bičių erkių. 

Tačiau Vytautas rūpinasi ne tik dravėmis (taip 
dzūkai vadina drevinius medžius), bet ir turi 32 
avilius. Anksčiau juos pats gamindavosi, dabar 
perka iš Dauguose įsikūrusios UAB „Kopainė“. 
Aviliai, kaip sakė Vytautas, labai geri ir gražūs pa-
žiūrėti. Pagaminti iš storesnių lentų, nepagailėta 
apšildomo sluoksnio. Tai bitutes vasarą apsau-
go nuo karščio, kitais sezonais – nuo drėgmės ir 
šalčio. Aviliai su atidaromais dugnais, nuimamu 
šonu arba galu. „Tai labai palengvina avilio vidaus 
išvalymą, priėjimą prie lizdo“, – aiškina man to-
limas subtilybes Vytautas. Bet klausytis įdomu. 
„Papildomas lakos stogelis sulaiko vėjus, be to, jį 
galima nuimti ir lengvai primontuoti žiedadulkių 
rinktuvą. Žodžiu, bitelė irgi turi gyventi pato-
giai“, – linksmai porina bitininkas.

 
Drevinės bitininkystės taku
Su tradiciniu drevinės bitininkystės verslu galima 
susipažinti Musteikos kaime įsteigtame bitinin-
kystės muziejuje, šalia kurio yra senovinių kelmi-
nių avilių. Šio muziejaus lankytojams ir kitiems 
besidomintiems išleistame lankstinuke rašoma, 
jog seniausios rašytinės žinios apie drevininkus 
mus pasiekia iš XIII a., kai medžiotojas, vaikš-
čiodamas po mišką, pastebėdavo bičių drevę ir ją 
padidinęs išsipjaudavo korius. Tai buvo medžiok-
linė bitininkystė. O jau 1501 m. Lietuvos didysis 
kunigaikštis Aleksandras išleido įstatymą, kuriuo 
nustatė tradicinės bitininkystės teises: drevininkai 
būdavo atleidžiami nuo prievolių dvarui, gauda-
vo valdyti pusę valako žemės, savo ponui turėjo 
atiduoti pusę surinkto medaus ir vaško. Drevės 

būdavo atidaromos du kartus per metus: pavasarį 
valant ir rudenį kopinėjant. 

Valakinė žemės reforma, įvykusi XVI a. vidu-
ryje pakeitė drevinę bitininkystę. Bitininkai pama-
žu tapo lažiniais valstiečiais. Pasikeitė bitininkavi-
mo formos: pereita prie sodybinės bitininkystės: 
pradžioje – prie kelminės, vėliau – prie rėminės. 

Vytautas pakvietė pakeliauti drevinės bitinin-
kystės pažintiniu taku, kurio ilgis – 2,5 km. Jis vin-
giuoja smėlio kalvelėmis pakaitomis su nedidelė-
mis pelkutėmis, jungia 4 senas ir 6 naujai išskobtas 
dreves. Miško aikštelėse išdėstyti seni kelminiai 
aviliai, brandžiose pušyse įkeltos bičių gaudyklės, 
vabikais vadinamos. 

Prisėdame tako pradžioje įrengtoje pavėsinėje, 
o informaciniame stende perskaitome, jog projektą 
„Tradicinės miškininkystės puoselėjimas ir natūra-
lių pievų išsaugojimas Musteikos kaime“, bendra-
darbiaujant su Druskininkų miškų urėdija, Dzūki-
jos nacionalinio parko direkcija bei VšĮ „Gamtos 
paveldo fondas“, finansavo Jungtinių Tautų vysty-
mo programos Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų 
projektų programa. Sutvarkyta apie 2 ha krūmais 
beužželiančių Musteikos upelio pievų.

Eidami tako link ne tik apžiūrime smarkiai 
palinkusią drevinę pušį, iš senos pušies kamieno 
išskobtą drevę, bet ir pasigėrime paukščių balsais, 
randame miškinį gvazdiką, nufotografuojame, o 
aš galvoju, jog teisūs tie, kas tvirtina, jog Dzūkijos 
nacionalinio parko kaimuose gyvenantys dzūkai 
bene ilgiausiai išlaikė senuosius papročius, savitą 
gyvenseną, jog čia gausu etninės kultūros bei vers-
lo ypatybių, pradedant grybavimu, uogavimu, ir 
baigiant drevine bitininkyste.

Vienas iš nacionalinių parkų uždavinių ir yra 
saugoti, turtinti, propaguoti šalies etninės kul-
tūros materialinį ir dvasinį palikimą, kartu – ir 
tradicinius verslus, skatinti, kad parkų gyventojai 
išlaikytų vietines tradicijas. 

Dzūkijos nacionaliniame parke išlikę apie 
50 drevėtų pušų, 16 iš jų paskelbtos gamtos 
pamink lais. 

JūRatė Rečiūnienė – kuusienė

au
to

Rė
s 

nu
ot

ra
uk

os

2,5 km ilgio pažintinis drevinės bitininkystės takas
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Valstybinės miškų tarnybos suda-
ryto Miško sėklinės bazės sąvado 
2012 m. duomenimis, valstybi-

niuose miškuose turime 160 miško gene-
tinių draustinių. Biržų miškų urėdijoje at-
rinkti 5 miško genetiniai draustiniai (35,6 
ha): Spalviškių girininkijoje – paprastosios 
eglės (4,4 ha), juodalksnio (2,7 ha), karpo-
tojo beržo (6 ha), Biržų girininkijoje – pa-
prastojo uosio (9,2 ha), Latvelių – papras-
tosios drebulės (13,3 ha). Taip pat atrinkta 
57,6 ha miško sėklinių medynų (Joniškėlio 
girininkijoje – 20,7 ha paprastojo ąžuolo, 
Tamošiūnų – 23,3 ha karpotojo beržo, Bir-
žų – 10,8 ha paprastosios eglės, Latvelių gi-
rininkijoje – 2,8 ha paprastojo juodalksnio) 
bei 1343,7 ha pirmos selekcinės grupės me-
dynų (208,3 ha pušies, 45,8 ha eglės, 845 ha 
beržo, 157 ha juodalksnio, 83,6 ha uosio ir 4 
ha ąžuolo), 87 rinktiniai medžiai (58 uosiai, 
15 eglių, 6 beržai, 6 juodalksniai, 2 drebu-
lės). Tamošiūnų girininkijoje įveista beveik 
6 ha paprastosios eglės sėklinė plantacija. 

Dauguma miško sėklinių objektų Biržų 
girioje atrinkta apie 1995 m. Nuo tada vie-
ni medynai pasiekė brandą, kitus pažeidė 
šalyje išplitusi uosių džiūtis, puvinys, kitos 
negandos.

Biržų girioje birželio 1 d. surengtame 
Miško genetinių išteklių, sėklininkystės ir 
miškų atkūrimo ekspertų komisijos posė-
dyje aptarta trijų miško genetinių drausti-
nių (paprastojo uosio, drebulės ir karpotojo 

Aptarta miško genetinių draustinių būklė 
Biržų girioje 

VacLoVas tRePėnaitis

beržo) būklė, diskutuota dėl Latvelių giri-
ninkijoje paprastosios drebulės ir karpo-
tojo beržo genetinių draustinių atkūrimo 
priemonių bei Biržų girininkijoje sunyku-
sio paprastojo uosio genetinio draustinio 
nurašymo. 

Pastabas miško genetikos klausimais 
išsakė šios komisijos posėdyje dalyvavę 
mokslininkai: Gamtos tyrimų centro Bo-
tanikos instituto vadovas Juozas Labokas, 
Miškų instituto miško genetikos specialis-
tai Virgilijus Baliuckas, Alfas Pliūra, Julius 
Danusevičius. Išvykoje dalyvavo Lietuvos 
augalų genų banko direktorius Bronislovas 
Gelvonauskas, Generalinės miškų urėdijos 
Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vyr. 
specialistas Andrius Masiokas, Biržų miškų 
urėdijos inžinieriai, girininkai, jų pavaduo-
tojai.   

Džiūtis iįveikė paprastojo uosio 
genetiniį draustiniį
Biržų miškų urėdijos valdomuose miškuose 
1995 m. buvo 3875 ha uosynų (12,8 proc. 
viso miško ploto). Biržų girininkijoje tais 
metais trijuose sklypuose Miškų instituto 
mokslininkai atrinko selekciškai vertingų 
11,6 ha grynų ir mišrių uosio medynų (6,1 
ha vyraujanti rūšis buvo beržas), kuriems 
suteiktas genetinio draustinio statusas. 

Šalyje prasidėjusi uosynų džiūtis apie 
1998 m. pasiekė ir Biržų girią – ėmė džiūti 
uosių viršūnės, viršutinės šakos, luptis apie 
šaknies kaklelį medžių žievė, o apie 2000 m. 
pradėjo virsti iš šaknų išdžiūvę II ardo uo-
siai. Su šia nelaime miškų urėdijos miški-
ninkai bandė kovoti, taikydami rinktinus 
sanitarinius kirtimus, kvietė Miškų instituto 
mokslininkus atlikti tyrimus. Biržų girioje 
2002 m. birželį surengtas šalies miškininkų 
ir mokslininkų bendras pasitarimas, kuria-
me praktiškai įsitikinta, kad plynai iškirstų 
uosio medynų vietoje vėl atkurti uosynus 
netikslinga – veistini kitų medžių rūšių 
želdiniai, atitinkantys augavietės sąlygas, 
arba uosynų kirtavietės paliktinos savaime 
atželti. 

Biržų miškų urėdijos vyriausiasis miš-
kininkas Juozas Šuminas informavo, kad 
2007 m. miškotvarka inventorizavo jau 
1020 ha uosynų, kurie užėmė 3,5 proc. 
bend ro urėdijos prižiūrimo miško ploto. Per 
2008-2011 m. teko iškirsti dar apie 310 ha 
išretėjusių uosynų, šiemet planuojama kirs-
ti apie 33 ha. Todėl miškų urėdijoje šiemet 
liks apie 700 ha uosynų, kurių dauguma taip 
pat „negaluojantys“. 

2003 m. konstatuota, kad Biržų girinin-
kijoje stipriai pažeistas ir paprastojo uosio 
genetinis draustinis. Blogėjant jo būklei, 
2004-2012 m. taikyti rinktiniai sanitariniai 

Biržų girininkijoje įvertinama paprastojo uosio miško genetinio draustinio būklė

Spalviškių girininkijoje VMT Miško genetinių 
išteklių skyriaus vedėjo pavaduotojas 
V. Kundrotas (centre) pristato karpotojo beržo 
miško genetinio draustinio atkūrimo priemones
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krūmus, nes neugdomame drebulyne ma-
žėja medyno tvarumas, stabdomas medelių 
vystymasis.

Biržų miškų urėdas Romanas Gaudie-
šius įsitikinęs, kad išretintas drebulaites žie-
mą apgrauš briedžiai (jau dabar matėsi ant 
kai kurių medelių dantų grybšnių žymės). 
Jų nesustabdys ir 1 m aukštyje nukapoti 
konkuruojantys medžiai ir krūmai. Todėl 
išeitis viena – išugdytus žėlinius reikėtų ap-
tverti tvora. Nutarta likusį draustinio plotą 
kirsti plynai siauromis sutankintomis kuli-
sėmis ir palikti atželti. 

Kaip paskatinti atsikurti karpotojo beržo 
miško genetiniį draustiniį?
Spalviškių girininkijoje komisijos svarsty-
mui Valstybinės miškų tarnybos Miško ge-
netinių išteklių skyriaus vedėjo pavaduoto-
jas Valmantas Kundrotas pristatė karpotojo 
beržo miško genetinio draustinio atkūrimo 
priemones. Šis genetinis draustinis taip pat 
buvo atrinktas 1995 m., jame atlikti sani-
tariniai kirtimai. Jis laikomas vienu iš ver-
tingiausių beržynų Lietuvoje, 2005-2008 
m. jame surinkta 15,5 kg sėklų. Praėjusių 
metų pradžioje 3,9 ha plote atlikti atvejiniai 
kirtimai, iškertant drebules, juodalksnius ir 
II eglės ardą. Nors medynas stipriai prare-
tintas, jame antri metai beržai neatsikuria. 
Atliktais mažo intensyvumo atvejiniais 
kirtimais šio tikslo nepasiekta. Kad susifor-
muotų šio genetinio draustinio įvairiaamžė 
medyno struktūra, komisija siūlė jame at-
likti siaurabiržius kirtimus ir skatinti savai-
minį atsikūrimą; jam nevykstant, želdinti iš 
šio medyno sėklų išaugintais sodmenimis 
(mokslininkų teigimu, bandomuosiuose 
želdiniuose šio medyno rinktinių medžių 
palikuonys pasižymi labai geru augimu).

urėdijos Šaukėnų girininkijoje – 16,7 ha, 
Pakruojo miškų urėdijos Linkuvos girinin-
kijoje – 12,9 ha ir Rokiškio miškų urėdijos 
Juodupės girininkijoje – 1,9 ha.

Komisijos pirmininko pavaduotojas, 
Valstybinės miškų tarnybos Miško gene-
tinių išteklių skyriaus vedėjas dr. Vidman-
tas Verbyla pristatė Latvelių girininkijoje 
1995 m. atrinktą Ld augavietėje 13,3 ha pa-
prastosios drebulės miško genetinį draus-
tinį, kurio rūšinė sudėtis tuo metu buvo 
7D2B1E, Ia bonitetas, 0,8 skalsumas. Bet 
metams bėgant dauguma drebulių pasiekė 
gamtinę brandą, į jų kamienų šerdis įsimetė 
puvinys. Atlikus 2003 m. šio draustinio in-
ventorizaciją, nuspręsta jį palaipsniui kirsti 
plynais siaurabiržiais kirtimais, paliekant 
kirtavietes savaime atželti drebulėmis. Pir-
ma tokia 3 ha biržė iškirsta 2005 m., antroji 
bus kertama šiemet. 

Apžiūrėjus senąjį drebulyną, diskutuo-
ta, ką toliau daryti su draustiniu: nurašyti ar 
bandyti žėliniais atkurti motininį medyną? 

Vieni pasitarimo dalyviai pasisakė už 
natūralų medyno atkūrimą drebulės žėli-
niais, toliau taikant siaurabiržius plynus 
kirtimus, kiti siūlė kirsti atvejiniais kirti-
mais. Tuomet genetinis draustinis atsikurtų 
kaip įvairiaamžis. Bet daugumos nuomone, 
atvejiniais kirtimais išretintą drebulyną gali 
išguldyti vėtros – vis tiek tektų kirsti plynai, 
bet jau visą pažeistą plotą. 

Biržų miškų urėdijos miškininkai pa-
kvietė komisijos narius įvertinti, kaip ša-
lia atsikuria mišriu drebulių jaunuolynu 
2005 m. plynai iškirsto draustinio dalis. 
Problema: kaip tokį jauną sąžalyną toliau 
prižiūrėti – taikyti ugdymo kirtimus ar 
ne? Mokslininkai siūlė atlikti bent valymo 
darbus – iškirsti neperspektyvius medelius, 

kirtimai bei nuo 2006 m. pradėta kirsti ply-
nais sanitariniais kirtimais. Iškirtus išdžiū-
vusius uosius, Biržų girininkijos girininkas 
Pranas Jonkus draustinio retmėse pureno 
dirvą, tikėdamasis savaiminio uosyno at-
sikūrimo. Bet džiūtį sukeliančios grybinės 
ligos (pasak mokslininkų, pavasarį miške 
skraido debesėliai jų sporų) įveikė ir uosių 
savaiminukus. Kad nebūtų plynumų, giri-
ninkas 2007 m. retmes apsodino juodalks-
niais ir eglėmis. Nors 2007 m. miškotvarka 
šiam uosio draustiniui dar priskyrė 9,1 ha, 
faktiškai iš jo buvo likęs tik 2,1 ha išretėjęs 
mišrus (4U4D1Ą1L) medynas, o kitame 
plote jau augo drebulės, beržai, juodalks-
niai, paskiri ąžuolai, liepos. Todėl komisijai 
nekilo abejonių dėl šio genetinio draustinio 
nurašymo ir iškirtimo.

Siekiant išsaugoti šių uosių genofondą, 
2005-2008 m. draustinyje surinkta keli ki-
logramai sėklų, 2008 m. paimta nuo likusių 
sveikų uosių 480 ūglelių įskiepiams. Šio me-
dyno palikuonys įveisti neužkrėstoje vietoje 
Joniškėlio girininkijoje. 

Pastaruoju metu šalyje liko tik 3 pa-
prastojo uosio miško genetiniai draustiniai 
(Kuršėnų miškų urėdijos Paežerių girinin-
kijoje – 8,3 ha, Radviliškio miškų urėdijos 
Pašušvio girininkijoje – 12,8 ha ir Šakių 
miškų urėdijos Gelgaudiškio girininkijoje – 
3,8 ha). O uosynai tesudaro vos 1,8 proc. 
šalies miškų. 

Paprastosios drebulės miško genetinio 
draustinio atkūrimo galimybės
Šalies miškuose turime 4 paprastosios dre-
bulės miško genetinius draustinius (44,8 
ha); atrinkti sėklininkystei 123 rinktiniai 
medžiai. Be Biržų girios, paprastosios dre-
bulės draustiniai įsteigti Kuršėnų miškų 

Mažo intensyvumo atvejinis kirtimas karpotojo beržo miško genetiniame draustinyje 
nepaskatino beržyno savaime atsikurti

uosių džiūties išretintas miško genetinis draustinis 
Biržų girininkijoje
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tose beržo sėklinėse plantacijose, todėl jų vegetatyvinę medžiagą bus 
galima panaudoti padauginant skiepijimo būdu.

Ar naudotini miško sėklininkystei I selekcinės grupės medynai?
Kas 10 metų miškų urėdijose sudarant miškotvarkos projektus, išskiria-
mi sėkliniai medynai. Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių ište-
klių skyriaus vedėjas dr. V. Verbyla informavo, kad kasmet šio skyriaus 
darbuotojai patikrina apie 300 ha miškotvarkos išskirtų sėklinių medy-
nų. Prasčiausia būklė nustatoma atrinktų sėklinių drebulynų, nes miško-
tvarkininkai tokius medynus parenka tik pagal produktyvumo rodiklius, 
neįvertindami kokybinių rodiklių ir sveikatingumo. 

Trūkstant miškų urėdijose sėklų paruošoms tinkančių sėklinių me-
dynų, šio skyriaus specialistai pagal medynų selekcinės vertės norma-
tyvus jau treti metai parenka I selekcinės grupės medynus. Informacija 
apie juos skelbiama Valstybinės miškų tarnybos internetiniame puslapyje 
prie Lietuvos miško sėklininkystės bazės sąvado duomenų.

Pranešime dr. V. Verbyla apžvelgė miško sėklininkystei naudotinų I 
selekcinės grupės medynų atrinkimo kriterijus ir išteklius. Šiai kategori-
jai gali būti atrenkami III-IV gr. miškuose ne mažesni kaip 3 ha dydžio 
medynai, kurie yra I ir aukštesnio boniteto, I ardo skalsumas – 0,7 ir di-
desnis, vyraujanti medžio rūšis turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. me-
dyno tūrio (ąžuolynai – ne mažiau kaip 30 proc.). Ąžuolynai atrenkami 
nuo 61-erių metų, pušynai, uosynai – nuo 51-erių, eglynai – nuo 41-erių, 
beržynai, juodalksnynai – nuo 31-erių metų. Keturiolikoje miškų urėdijų 
2008-2010 m. atrinkta 49 898 ha I selekcinės grupės medynų. 

A. Pliūros manymu, miško genetinių išteklių specialistų nepatikrin-
tuose medynuose turėtų būti draudžiama sėklų ruoša. Siekiamybė – tik 
30 proc. sėklų rinkti iš natūralių medynų. 

V. Baliucko pastebėjimu, labai svarbi medynų atranka pagal fenotipą. 
Pvz., tyrimais nustatyta, kad juodalksnio ir karpotojo beržo palikuonys, 
atrinkti pagal fenotipą, bandomuosiuose želdiniuose auga geriau. 

Komisija pritarė siūlymui miško genetinių išteklių specialistų atren-
kamuose I selekcinės grupės medynuose paruoštą miško dauginamąją 
medžiagą priskirti „Atrinkta“ kategorijai, nors dėl to ir bus papildomo 
darbo. ☐

Miško sėklinių objektų plėtra ir spręstinos problemos 
Diskutuota ir dėl miško genetinių draustinių ateities, jų iš-
liekamosios vertės nacionaliniams genetiniams ištekliams 
bei teisinio statuso, kai miškuose jų plotai persidengia su 
steigiamais įvairiais gamtosauginiais draustiniais. 

LAMMC filialo Miškų instituto Miško genetikos sky-
riaus vedėjo dr. Virgilijaus Baliucko manymu, mažiau kiltų 
problemų dėl išskirtų miško genetinių draustinių atkūrimo, 
jei juos atrinktume kuo jaunesnius, optimaliomis augavietė-
mis, nes ekstremaliose augavietėse vyksta rūšių kaita. 

GTC Botanikos instituto vadovas dr. Juozas Labokas 
pažymėjo, kad išskirti miško genetiniai draustiniai yra 
priskiriami nacionaliniams genetiniams ištekliams, tam-
pa šalies gamtos paveldo objektais, todėl jiems tinkamų 
medynų atranka turėtų būti griežtesnė, pagrįsta nuostatų 
reikalavimais, kad po kelerių metų jų nereikėtų nuraši-
nėti. Tai padaryti nebus paprasta – atliekami kadastriniai 
matavimai, suteikiamas saugomos teritorijos statusas. 
Bet, pasak dr. J. Laboko, šių draustinių nereikėtų laiky-
ti gamtosauginiu rezervatu, kur negalima nieko daryti. 
Tokį draustinį išsaugoti reikėtų, taikant ilgalaikį naudo-
jimą bei atkūrimą ūkinėmis priemonėmis. Apgailestauta, 
kad valstybiniuose miškuose dar yra abejotinos vertės 
miško genetinių objektų, kurių komisija laiku nenurašė.

Dr. V. Baliuckas informavo, kad karpotojo beržo I kartos 
šilt naminė sėklinė plantacija bus keičiama į II kartos planta-
ciją. Šiuo metu tarp 2001 m. pasodintų klonų į šią plantaciją 
perkelti ir II kartos plantacijos skiepinukai. Senuosius klo-
nus ruošiamasi iškirsti. Siūloma plantacijoje dar 2-3-ejiems 
metams palikti 13-os motinmedžių klonus – tai leistų tęsti 
jau 2-ejus metus vykdytus beržo kryžminimus. Be to, kai 
kurių ypač vertingų rinktinių medžių palikuonių nėra ki-

Miškų urėdijų birželio mėn. 

parduotų apvaliosios medienos sortimentų kainos, Lt/m³

Sortimentas
2012 m. 

birželio mėn. 
vidutinė kaina

Indeksas
 2012 m. 

sausis=100

2012 m. sausio - 
birželio mėn. 

vidutinė kaina
Pušies pjautinieji rąstai 186 98.4 188
Eglės pjautinieji rąstai 197 98 200
Ąžuolo pjautinieji rąstai 464 97.1 476
Uosio pjautinieji rąstai 203 86.4 223
Drebulės pjautinieji rąstai 130 97.7 131
Beržo pjautinieji rąstai 205 95.3 211
Juodalksnio pjautinieji rąstai 192 91.4 202
Pjautinieji  spygliuočių smulkieji rąstai 153 100 154
Pjautinieji  lapuočių smulkieji rąstai 123 100.8 123
Eglės popiermedžiai 78 87.6 84
Pušies popiermedžiai 74 80.4 86
Beržo popiermedžiai 92 81.4 102
Drebulės popiermedžiai 74 89.2 81
Uosio popiermedžiai 137 95.1 142
Plokščių mediena (spygliuočių) 71 92.2 75
Plokščių mediena (lapuočių) 66 89.2 71
Malkinė mediena 82 96.5 85
Iš viso apvalioji mediena 123 86.6 132
Kainos be PVM ir transporto išlaidų GMU inf.

Kirtimui pažymėtos senos drebulės 
miško genetiniame draustinyje
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Įvažiavus į Nemakščius, nedidelį že-
maičių miestelį netoli Kryžkalnio, pa-
sitinka kvietimas aplankyti čia esantį 

pirmosios pasaulyje aštuonratės važiuok-
lės ir senovinės technikos muziejų.

Už 500 metrų nuo šio ženklo esančioje 
sodyboje paprastosiomis savaitės dienomis 
lankytojų laukia jos šeimininkė Marytė Ta-
mulevičienė, savaitgaliais – ir pats muzie-
jaus įkūrėjas, jos sūnus Leonas.

L. Tamulevičius – mechanikas, su žmo-
na Aldona gyvena Kaune ir dirba Dubra-
vos eksperimentinėje mokomojoje miškų 
urėdijoje. Leonas atsakingas už urėdijos 
transportą ir techniką, jo žmona Aldona, 
buvusi Pajiesio girininko pavaduotoja, dir-
ba urėdijos buhalterijoje.

Nežinantys nepatikėtų, jog šie du iš 
pirmo žvilgsnio niekuo neišsiskiriantys 
žmonės laisvalaikiu sukūrė dar vieną gyve-

Leono muziejuje – 
prikeltų gyvenimų ratas

ALDoNA KVEDARIENė

Dubravos eksperimentinėje mokomoje 
miškų urėdijoje mechaniku dirbantis 
Leonas Tamulevičius savo tėviškėje 
Nemakščiuose įkūrė senovinės technikos 
muziejų. Pradėjęs nuo šiose apylinkėse 
prieš šimtą metų gyvenusio bajoro išrastos 
aštuonratės važiuoklės, sukaupė šimtus 
eksponatų, liudijančių ne tik žmonių buitį, 
bet ir jų gyvenimus.

nimą, kuris tapo svarbus ne tik jiems ir Le-
ono gimtajam miesteliui, Nemakščiams, jo 
bendruomenei, bet ir visos tautos istorijai.

Rankomis sukama važiuoklė 
Ekskursiją po muziejų Leonas pradeda nuo 
arklių sukamo maniežo. Arkliai eidami ratu 
sukdavo dantratį, prie kurio pritvirtintas ve-
lenas. Prie jo kabindavo agregatus, maldavo 
grūdus, pjaudavo lentas ar dirbdavo kitus 
ūkio darbus. Vėliau arklius pakeitė varikliai. 
Kokių tik jų nėra Leono muziejuje. Ang-
liškų, vokiškų, varomų dyzelinu, benzinu. 
Visi jie Leono bei tokių pat kaip jis senosios 
technikos gerbėjų dėka iki šiol veikia. 

Leonas ima platų diržą, permeta per 
surūdijusį varikliuką, kitu galu prijungia 
prie malūno. Į variklį kiša geležtę ir suka 
ją. Suka vieną kartą, antrą, trečią... „Pler, 
pler, pler, brrr, brrrr“, – visas kretėdamas ir 
drebėdamas užkaukia varikliukas. Pajuda 
ir malūnas. Šiandien prie elektronikos ir 
kompiuterių jau įpratusiam lankytojui tai 
sukelia nepakartojamą įspūdį.

Kieme stovi didžiulis vežimas. Ilgumo 
jis kaip dviejų arklių traukiami du vežimai, 
ant jo platformos telpa dvylika vyrų. Šis 
vežimas – keturių ašių, aštuonių ratų. Jis 
neturi variklio. Nėra traukiamas ir arklių. 
Važiuoja jis dviem vyrams sukant platfor-
moje įtaisyto išcentrinio rato rankenas. Du 
vyrai pasuka, po to pasikeičia. Tiedu pasu-
ka, vėl pasikeičia. Kas matėte tokią trans-
porto priemonę? Ir kam ji skirta?

Leonas sako, jog turėdamas keturias 
ašis ir aštuonis ratus šis mechanizmas leng-
vai įveikia kelio nelygumus, gali peršokti 
net griovius ir išlikti stabilus. Po platforma 
įtaisytas pakeltuvas, vadinamas tinginiu, 
pritraukia ratus prie važiuoklės dugno, to-
dėl šis griozdiškas tvarinys gali apsisukti 
beveik vietoje.

Tai – savaeigis aštuonratis, kurio pa-
grindu vėliau buvo sukurtos kariškos ma-
šinos, šiandien miškų ūkyje naudojamos 
modernios miškakirtės ir net mėnuleigiai. 
O tinginio mechanizmo principą šiandien 
naudoja beveik visi daugiaašės technikos – 
tralų gamintojai.

Grąžino bajorui garbę
Leono pasakojimu, maždaug prieš šimtą 
metų šį savaeigį aštuonratį pirmą kartą pa-

Kviečia pirmosios pasaulyje 
aštuonratės važiuoklės muziejus

Sūnaus muziejų prižiūri jo motina M. Tamulevičienė

Dubravos EMMu mechanikas 
L. Tamulevičius

Paminklinis akmuo aštuonratės važiuoklės 
išradėjui bajorui Pšemislovui Neveravičiui
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joras įkūrė turtingų rėmėjų – Aštuonračio 
automobilio draugiją, tačiau viską sumaišė 
kilęs pirmasis pasaulinis karas. Jo metu ba-
joras pasitraukė į Rusiją, o jo kūrinys buvo 
sunaikintas.

Po karo grįžęs P. Neveravičius su-
konstravo panašų mechanizmą, tik varo-
mą ne sukamo rato, o panašaus į vandens 
siurblį pumpuojamo įtaiso. Naujuoju aš-
tuonračiu P. Neveravičius bandė sudo-
minti nepriklausomos Lietuvos inžinie-
rius, tačiau šie iš jo tik pasišaipė. Tada jis 
bandė ieškoti paramos užsienyje. Pradė-
jo susirašinėti su Anglijos patentų biuru. 
Šis pažadėjo aštuonratį užpatentuoti. Iš-
radėjas laukė daugiau nei 10 metų. Siun-
tė anglams paaiškinimus, užmokėjo ir 
pinigus už patentą, kol galiausiai sulaukė 
atsakymo, kad toks patentas išduotas jų 
valstybės piliečiui.

saulyje sukonstravo šalia Nemakščių Pužų 
kaime gyvenęs ir ten dvarą turėjęs bajoras 
Pšemislovas Neveravičius. Tačiau jis buvo 
nustumtas nuo pasaulinės garbės.

Kaip tai atsitiko, išsiaiškino technikos 
istorija besidomintis šiauliškis dizaineris 
Vilius Puronas. 

Jis surinko visą archyvinę medžiagą, 
įrodančią, jog savaeigį aštuonratį sava-
mokslis konstruktorius bajoras nuo Pužų 
P. Neveravičius sukonstravo 1907 m. No-
rėdamas įrodyti šios technikos stabilumą, 
gerdamas arbatą šiuo vežimu iš Nemakščių 
atvažiavo net iki Šiaulių.

Vokiečių karo pramonininkai suprato, 
kad tai – geras išradimas ir už jį išradėjui 
iš Lietuvos pasiūlė 150 tūkst. auksinų. Ta-
čiau bajoras nuo Pužų jo nepardavė – jis 
turėjo rusų caro išduotą patentą ir ketino 
pradėti serijinę gamybą. Tam Lietuvos ba-

Šią istoriją L. Tamulevičius sužinojo prieš 
6-erius metus. Nežinia, kokios – žemaitiškos, 
bajoriškos ar žmoniškosios ambicijos užvirė 
Leono kraujyje, bet jis gavo autentiškus P. Ne-
veravičiaus kūrinio brėžinius ir atkūręs jį grą-
žino Lietuvos bajorui garbę ir šlovę. Bajoro su-
konstruotas aštuonratis tapo ne tik pirmuoju, 
bet ir pagrindiniu Nemakščių senovinės tech-
nikos muziejaus eksponatu.

L. Tamulevičius atkūrė ir bajoro įsteigtą 
Aštuonračio draugiją. Į ją įstojo šių apylinkių 
ūkininkai bei kiti savam kraštui ir jo istorijai 
neabejingi kraštiečiai. Draugija sutvarkė išra-
dėjo buvusią dvarvietę Pužų kaime, jo garbei 
pastatė paminklinį akmenį, prižiūri jo kapą 
Nemakščių kapinėse.  

Aštuonratė važiuoklė

Miškininkų kampelis

Senoviniai 
matavimo prietaisai



Kalvėje

U r ė d i j o s e

O štai 1953 m. demonstruojamo kino atributiką dar mena ne vienas 
vyresnės kartos lankytojas. Jiems nėra tik istorija ir Leo no senų motoci-
klų kolekcija: 1952 m. „Ižas“, 1962-ųjų „Java“, 1964-ųjų „Uralas“, 1940-
ųjų „Minskas“. Kaip ir senas „Moskvičius“ su kaukiančiomis sirenomis, 
žybčiojančiais švyturėliais bei rusiškais užrašais – „ГAИ“. Apie šį soviet-
mečio atributą tenka aiškinti tik vaikams, kaip ir apie tai, kas yra garbės 
lenta ir kaip į ją tais laikais reikėjo patekti.

Leonas sako, jog 1960 m. kambariui baldus iš „Volgos“ kėbulo jis 
pagamino dėl lėšų trūkumo, bet gal niekas geriau neatspindėtų sovie-
tmečio laikinumo, kaip ši sofutė ant ratų. 

Besižvalgant tarp šių daugybės paprasto mechaniko Leono Tamule-
vičiaus sukauptų eksponatų vis galvojau, kas juos sieja. Kažkada naudoti 
ir tobulinti žmogaus darbo įrankiai? Žmogaus ar tautos istorija, išreikšta 
per techniką? Techninis ar simbolinis gyvenimo ratas? Į šį klausimą at-
sakė pats muziejaus šeimininkas. „Štai, – sako jis, – nemakštiškis staty-
bos inžinierius Konstantinas Jovaiša ateidavo į muziejų. Kai prieš 3-ejus 
metus mirė, vaikai rado jo poezijos sąsiuvinius. Apie tai, kad būdamas 
Sibiro tremtyje kūrė rūsčiųjų metų eiles, iki paskutinio atodūsio jis ne-
prasitarė net savo šeimos nariams“. 

K. Jovaišos duktė Dalia su šeima, aktyvi Aštuonračio draugijos narė, 
išleido tėvo eilėraščius. Ši knygelė bei autoriaus gyvenimo istorija vietą 
rado ir muziejuje. ☐

Kalvę parvežė iš miško
Prieš šimtą metų kaimynystėje gyvenusio bajoro sukurta 
važiuoklė tapo stimulu ieškoti ir daugiau eksponatų. Vienu 
iš jų tapo Kazimiero Martinkaus kalvė. Rado ją Leonas so-
dyboje vidury Kelmės miškų. 

Visą gyvenimą kalviavusio K. Martinkaus, kurio tėvas 
taip pat buvo kalvis, jau nebebuvo tarp gyvųjų. Jo sodyba 
vidury miškų stovėjo išplėštais langais, išlaužtomis durimis. 
Visa, kas joje po kalvio mirties liko, buvo žvėrių ir žmonių 
ištampyta po mišką.

L. Tamulevičius susirado Šiauliuose gyvenančius kalvio 
vaikus ir gavęs jų leidimą ėmė rinkti Kazimiero Martinkaus 
gyvenimo likučius. Rado 100-o metų senumo sudriskusias 
dumples, sugriuvusį židinį, bet svarbiausia – kalvės nuo-
trauką.

Pagal ją savo muziejuje L.Tamulevičius atkūrė lygiai tokią 
kalvę, kokia ir buvo. Pastatė iš tų pačių nedegtų molio ir šiau-
dų plytų židinį taip, kaip jis stovėjo – ant akmenų. Sulopė ir 
prijungė dumples – įkūrė ugnį. Atvežė pagrindinį kalvio įran-
kį – 200 metų senumo vokišką priekalą. Trinkteli per jį Leonas 
plaktuku – skamba kaip naujas.

„Mes dažnai čia pakalviaujame“, – sako jis. Muziejaus 
lankytojams, o ir šiaip įvairių švenčių dalyviams dažniausiai 
jis rodo rato gimimą.

Ratai gali būti ištisiniai ir surenkamieji, mediniai, plie-
niniai ir ketiniai, valcuoti ir lieti. Tačiau visi jie turi ratlankį, 
stebulę ir stipinus. Susidėvėjęs ratlankis bei stipinai keičia-
mi, o stebulė lieka ta pati. 

 
Centrinė ašis – žmogus
L. Tamulevičiaus muziejuje yra daiktų iš beveik visų žmo-
gaus buities ir gyvenimo sričių. Pradedant rato liedinimu, 
žemaičių kelio ties Nemakščiais tiesimu, baigiant šventuoju 
kampeliu – Nemakščių bažnyčios ir jos tarnų istorija. Yra ir 
miškininkams skirtas kampelis, kurį pasiūlė ir įrengti padėjo 
Viduklės girininkas, šiandien jau pensininkas Kęstutis Ta-
mašauskas. Ypač įdomus prieškarinės Lietuvos priešgaisrinės 
apsaugos skyrelis.

Eksponatų čia daug ir įvairių. Vieniems lankytojams jie 
reiškia tik istoriją, kitiems liudija jų gyvenimus, mažesnį ar 
didesnį jų tarpsnį. Vargu, ar atsiras šiandien toks lankytojas, 
kuriam teko sukti akmens ar ąžuolo girnas. Arba panešėti į 
rekrūtus šaukiamo lietuvio lagaminą. 
m
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Dideliais kiekiais superkame
beržo ir juodalksnio rąstus

nuo 14 cm skersmens

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

.

Tauragės miškų urėdijos Balskų 
girininkijos girininko pavaduo-
tojas Raimundas Ivinskis birželio 

26 d. vakare gavo pranešimą apie iš vals-
tybinio miško vagiamą pagamintą me-
dieną. Tarnybiniu automobiliu atvykęs į 
nurodytą vietą, jis rado kelią, užblokuotą 
lengvuoju automobiliu. Paprašęs ten bu-
vusių asmenų, kad patrauktų automobilį 
nuo kelio, išgirdo atsakymą, kad auto-
mobilio nepavyksta užvesti. Tarnybiniu 
visureigiu apvažiavęs kelią užblokavu-
sį automobilį, prie medienos sandėlio 
drąsus girininko pavaduotojas rado mi-
kroautobusą „Iveco“, kuriame buvo jau 

Girininko pavaduotojas išvaikė miško vagis
RaimonDas matemaitis

tauragės miškų urėdijos vyriausiasis inžinierius

Balskų girininkijos girininko pavaduotojas 
Raimundas Ivinskis

Dingusius Valstybės įmonės Nemenčinės miškų urėdijos valstybinių miškų pareigūno spaudus Nr. 57/19 ir Nr. 23/19 laikyti negaliojančiais. 
VĮ nemenčinės miškų urėdija

pakrauta apie 2 ktm medienos. Ją krovę 
asmenys spėjo pabėgti. 

Netrukus į įvykio vietą atvyko Balskų 
girininkijos girininkas Eugenijus Auryla 
ir policija, užfiksuotas bandymas pagrob-
ti medieną. Po apžiūros, policijai leidus, 
miškavagių bandyta pagrobti mediena 
buvo sukrauta atgal į rietuvę. Mikroauto-
busas „Iveco“ nugabentas į Tauragės poli-
cijos komisariatą.

Nuo šių metų birželio 21 d. šioje vieto-
je buvo pagrobti 7,5 ktm medienos, kurios 
vertė daugiau kaip 1000 litų. Norėdami 
nustatyti pagamintą medieną vagiančius 
asmenis, miškininkai vykdė stebėjimą. ☐
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*VĮ Druskininkų miškų urėdijos darbuotojai š. m. ba-
landį laišku kreipėsi į Lietuvos miškininkų sąjungą. Laiške 
rašoma, jog 2010 m. spalį urėdijoje pradėjus dirbti vyr. in-
žinieriumi Raimondui Ribačiauskui, maždaug po pusmečio 
tarp urėdijos darbuotojų ėmė didėti įtampa. R. Ribačiaus-
kas pradėjo dirbti neatsakingai, darė drausminius nusižen-
gimus. Jam buvo skiriami žodiniai įspėjimai, bandyta iški-
lusias problemas aiškintis geranoriškai, tačiau darbuotojų 
skundų Darbo tarybai ir miškų urėdui nuolat daugėjo. Su 
R. Ribačiausku pradėtas net susirašinėjimas dėl drausmi-
nių nusižengimų. Tačiau situacija toliau aštrėjo; girininkai 
atsisakinėjo dirbti su R. Ribačiausku dėl netinkamo tarny-
binio jo elgesio, sukūrusio urėdijoje psichologiškai sudėtin-
gą darbinę aplinką, įtampą, niekuo nepagrįstą įtarinėjimą. 
Neigiama psichologinė aplinka turėjo įtakos kiekvienos giri-
ninkijos ir visos urėdijos darbui. Todėl girininkai tarnybiniu 
raštu kreipėsi į Darbo tarybą ir miškų urėdą, kad medienos 
gamybos organizavimas būtų perduotas kitam – kompe-
tentingam – urėdijos darbuotojui, kuris užtikrintų darnų ir 
efektyvų darbą. 

Buvo gautas raštas iš urėdijos darbuotojų, apgailestavu-
sių, kad kolektyve buvusi labai gera darbo atmosfera, kole-
giški santykiai kardinaliai pasikeitė, į urėdiją vyriausiuoju 
inžinieriumi atėjus dirbti R. Ribačiauskui. Jo veiksmai ir nu-
rodymai dažnai prieštaravo darbo tvarkos taisyklėms, etikos 
normoms; daug nurodymų pavaldiniams buvo neteisėti, dėl 
ko vyr. inžinieriui skirtos drausminės nuobaudos. 

Per gamybinius pasitarimus dažnai buvo negalima išna-
grinėti kilusių klausimų, susijusių su vyr. inžinieriaus ku-
ruojama urėdijos veiklos sritimi. 

R. Ribačiauskas, kaip valstybės įmonės pareigūnas, elgėsi 
neetiškai darbuotojų atžvilgiu, skleidė tiesos neatitinkančią 
informaciją, jo kalbos ne kartą buvo įžeidusios darbuotojus.

Raimondą Ribačiauską dėl drausminių nuobaudų at-
leidus iš užimamų pareigų, kolektyve darbo atmosfera 
žymiai pagerėjo. 

Todėl VĮ Druskininkų miškų urėdijos Darbo taryba nu-
sprendė informuoti Miškininkų sąjungą dėl šios organiza-
cijos nario veiksmų ir elgesio jo darbo Druskininkų miškų 
urėdijoje laikotarpiu.

Pasirašo: posėdžio pirmininkas, posėdžio sekretorė, du 
Darbo tarybos nariai

druskininkų ir Vilniaus 
miškų urėdijų darbuotojų laiškai LMs

*VĮ Vilniaus miškų urėdijos profesinės sąjungos pirmininkas 
R. Dulkė š. m. birželį raštu kreipėsi į Lietuvos miškininkų sąjun-
gą bei jos Vilniaus skyrių. Rašte iš dalies rašoma, jog 2009 m. rug-
sėjo pradžioje tuometinis Vilniaus miškų urėdas R. Ribačiauskas 
kreipėsi į urėdijos profesinę sąjungą su nurodymu inicijuoti miškų 
urėdijos kolektyvo susirinkimą, kuriame darbuotojai pasirašytų po 
kreipimusi į LR Prezidentę, LR Ministrą Pirmininką ir į LR aplinkos 
ministrą dėl neva vykdomo kryptingo Generalinės miškų urėdijos 
puolimo prieš Vilniaus miškų urėdiją. Kreipimosi rašto turinį ir jo 
priedus pateikė pats R. Ribačiauskas.

Man buvo nurodyta atlikti tam tikrą agitaciją tarp kolektyvo na-
rių dėl pritarimo šiam kreipimuisi, nes didžioji darbuotojų daugu-
ma net neįtarė egzistuojant konfliktui tarp Generalinės miškų urė-
dijos ir Vilniaus miškų urėdijos vadovo. Būdamas miškų urėdijos 
darbuotoju, pavaldus miškų urėdui, turėjau vykdyti šį nurodymą. 
Šios „akcijos“ metu buvo surinkta apie 60 darbuotojų parašų.

Žvelgiant iš dabartinės perspektyvos, galima teigti, kad į tuo 
metu tvyrojusią įtampą dėl asmeninių R. Ribačiausko problemų 
kolektyvas neturėjo būti įtrauktas. Tenka dėl to apgailestauti, nors 
tai tęsėsi ne vienerius R. Ribačiausko vadovavimo metus. Tik dėl 
jam vienam žinomų priežasčių, buvo pasėtas nepasitikėjimo grūdas 
tarp kolektyvo narių, organizuotas ,,nepatikimųjų“ sekimas, draus-
ta bendrauti su kai kuriais buvusiais miškų urėdijos darbuotojais, iš 
darbo turėjo išeiti keletas kolektyvo narių. Į „nepatikimųjų“ sąrašą 
patekau ir aš, man vykdytas psichologinis spaudimas, net taikytos 
administracinio poveikio priemonės. Principas „skaldyk ir valdyk“ 
pasikeitė tik paskutiniais R. Ribačiausko vadovavimo metais, nes 
dėl susidariusios situacijos jam prireikė kolektyvo paramos.

Minėti R. Ribačiausko veiksmai labai prisidėjo prie visuomenės 
klaidinimo ir miškininkų bendruomenės „suskaldymo“. 

Džiugina tai, kad dabar miškų urėdijoje vyrauja draugiška ir 
darbinga atmosfera, vyksta produktyvus darbas, pasiekiami geri 
miškų urėdijos veiklos rezultatai. 

*Šis raštas Lietuvos miškininkų sąjungą pasiekė kartu su lydraš-
čiu, pasirašytu Vilniaus miškų urėdijos LMS skyriaus pirminin-
ko G. J. Moroz, kuriame rašoma, jog skyrius gavo Vilniaus miškų 
urėdijos profsąjungos pirmininko R. Dulkės raštą kartu su Drus-
kininkų miškų urėdijos Darbo tarybos raštu, kuriuose aprašomi 
R. Ribačiausko veiksmai ir elgesys. VĮ Vilniaus miškų urėdijos LMS 
skyriaus nuomone, R. Ribačiausko elgesys ir veiksmai nesiderina 
su Lietuvos miškininkų sąjungos tikslais ir principais, diskredituoja 
Lietuvos miškininkų autoritetą.
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Baigiamasis priemonės „Miškininkystės potencialo 
atkūrimas“ etapas 
Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Saulius Silickas pa-
žymėjo, jog Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programai skirtų 
ES paramos lėšų panaudojimas eina į pabaigą. Iš beveik 800 mln. 
litų miškininkystės priemonėms numatytų lėšų liko neįsisavinta 
apie 30 proc. ir tai turėtų būti padaryta iki šių metų pabaigos. 

Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompen-
sacijų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Karolis Gineika 
pranešime „Parama stichinių nelaimių pažeistiems miškams pagal 
Kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Miškininkystės 
potencialo atkūrimas“ informavo, kad miškininkystės potencialo 
atkūrimui ir prevencinių priemonių įdiegimui 2007-2013 m. laiko-
tarpiu skirta 51 mln. litų parama. Per 2007-2010 m. buvo gautos 
243 paraiškos bendrai 47,4 mln. litų sumai. Šiemet iki rugpjūčio 
1 d. dar buvo galima teikti paraiškas šios priemonės 6,5 mln. litų 
likučiui įsisavinti. Valstybinių miškų naudotojai ir privačių miškų 
savininkai stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktų miškų atkūrimui 
bei prevencinėms priemonėms diegti galėjo teikti projektus, kur  
finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.  
Maksimali paramos suma vienam projektui – iki 100 tūkst. eurų. 

Pranešėjas priminė, kad tinkamomis finansuoti išlaidomis lai-
koma: stichinių nelaimių ar gaisrų pažeisto miško ploto atkūrimo 
projekto parengimas; stichinių nelaimių ar gaisrų pažeistų miško 
plotų atkūrimo išlaidos (ploto sutvarkymas ir išvalymas, miško 

sodmenys, sodmenų transportavimas, dirvos paruošimas, sodini-
mas, žuvusių želdinių papildymas, želdinių apsaugos priemonės); 
miško gaisrų prevencinių priemonių išlaidos (priešgaisrinių bar-
jerų, mineralizuotų juostų, lapuočių medžių rūšių juostų įrengi-
mas, atnaujinimas ir priežiūra).

Taip pat juridiniai asmenys, Miškų įstatymo nustatyta tvarka 
įgyvendinantys bendrą valstybinę miško priešgaisrinių priemo-
nių sistemą visų nuosavybės formų miškuose, galėjo pretenduoti į 
antrąją šios paramos dalį – bendros valstybinės miško priešgaisri-
nių priemonių sistemos gerinimas. Maksimali šios paramos suma 
vienam projektui – iki 400 tūkst. eurų, taip pat finansuojama iki 
80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Tinkamos fi-
nansuoti išlaidos yra: miško priešgaisrinės prevencijos veiklos 
plano ar operatyvinio miško gaisrų gesinimo plano parengimas; 
miško gaisrų prognozavimo ir stebėjimo priemonės (gaisrų ste-
bėjimo bokštų statyba, įrengimas, rekonstravimas, miško gaisrų 
stebėjimo sistemų, duomenų ir telekomunikacinių ryšių sistemų 
įsigijimas ir įrengimas); informacinių ženklų ir stendų įrengimas, 
visuomenės švietimui skirtų leidinių ir vaizdo klipų priešgaisri-
ne tematika rengimas ir išleidimas; priešgaisrinių mineralizuotų 
juostų įrengimo mechanizmai, vandens paėmimo vietų, dirbtinių 
vandens saugyklų įrengimas.

Priemonei „Miškininkystės potencialo atkūrimas“ įgyvendinti 
2012 m. administravime padaryti šie pakeitimai: miškas turi būti 
atkurtas ir jame įveisti miško sodmenys, kurių kilmė ir kokybė 
atitinka Miško dauginamosios medžiagos nuostatų reikalavimus; 
Miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatas turi būti pa-
teiktas kartu su mokėjimo prašymu; miško atkūrimo projekto miš-
kų urėdijoms nebereikia tvirtinti Generalinėje miškų urėdijoje; taip 
pat miškų urėdijoms nebereikia pateikti pažymos iš Generalinės 
miškų urėdijos dėl stichinės nelaimės ar gaisro pažeisto miško nu-
statymo fakto. Miškų urėdija pateikia išrašą iš Abiotinių veiksnių, 
ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytų pažeidimų miškui registracijos 
žurnalo arba išrašą iš Miško gaisrų registracijos žurnalo.

LMSA valdybos ES  paramos miškų ūkiui reikalų komiteto pir-
mininkas Vidmantas Jusas pastebėjo, jog miško savininkams, ypač 
miestiečiams, kurie samdo rangovus, buvo aktualu gauti ES para-
mą jaunuolynų ugdymui, nes buvo galima susigrąžinti iki pusės 
darbams išleistų lėšų. Deja, šiai veiklai tebuvo skirta 316 tūkst. litų 
parama, kuri įsisavinta. 

Apskritojo stalo diskusija: 
kaip sutrumpinti eS paramos gavimo kelią 

VacLoVas tRePėnaitis

Stichinių nelaimių pažeisto miško tvarkymas

Nacionalinės mokėjimų agentūros birželio 13 d. Vilniuje, 
viešbučio „Šarūnas“ konferencijų salėje surengtoje apskri-
tojo stalo diskusijoje „Parama miškams – paraiškų tei-
kimo ir administravimo aktualijos“, dalyvaujant Žemės 
ūkio, Aplinkos ministerijų, Nacionalinės žemės tarnybos, 
Generalinės miškų urėdijos, LMSA atstovams, išsamiai 
aptartos ES paramos pagal priemonę „Miškininkystės po-
tencialo atkūrimas“ įsisavinimo problemos baigiamajame 
etape, pasitaikantys nesklandumai deklaruojant atliktus 
darbus, teikiant mokėjimo prašymus. Diskutuota, kaip 
supaprastinti ES paramos administravimo taisykles, ypač 
atliktų darbų deklaravimo ir įvertinimo tvarką, kokios pa-
ramos miškų sektoriui reikėtų 2014-2020 metais.



Mažinamas reikalaujamų pateikti pažymų skaičius 
D. Kačinas pranešime siūlė paprastinti ir įveisto miško įvertinimo 
tvarką, nes dabar paramos gavėjas privalo kelis kartus kreiptis į 
Valstybinės miškų tarnybos miškų kontrolės pareigūnus dėl įveis-
to miško patikros, įvertinimo pažymos, po to ją asmeniškai teikti 
NMA išmokai gauti. Kai kurie paramos gavėjai pamiršta patikros 
terminus, jos nusikelia į kitus metus, už tai taikomos sankcijos, vė-
luoja išmokų gavimas. Pasak pranešėjo, miško savininkui paleng-
vėtų ši biurokratinė našta, nereikėtų taikyti sankcijų, jeigu pagal 
nustatytus terminus Valstybinės miškų tarnybos miškų kont rolės 
pareigūnai patys atvažiuotų patikrinti įveisto miško ploto, po to 
suderinę su miško valdos savininku patikros pažymą persiųstų 
elektroniniu būdu į NMA poskyrius rajonuose. Šiam siūlymui 
diskusijose pritarė ir NMA vadovas S. Silickas, Aplinkos ministe-
rijos Miškų departamento atstovai. Pažadėta iki rudens parengti 
taisyklių pakeitimus. Įveisus naują mišką, savininkui reikėtų daly-
vauti patikrų metu tik pirmaisiais metais. Reikiamus dokumentus 
išmokoms NMA ir VMT specialistai parengtų, naudodamiesi pa-
tikrų duomenų baze. 

Kiekvienam paramos gavėjui, vykdančiam pelno nesiekiančių 
investicijų miškuose projektus ar atkuriančiam mišką po stichinių 
nelaimių (pagal priemonę ,,Miškininkystės potencialo atkūrimas 
ir prevencinių priemonių įdiegimas“) buvo privalu pagal bendrus 
reikalavimus ES paramos lėšomis įsigytą ilgalaikį turtą projek-
to įgyvendinimo laikotarpiui apdrausti maksimaliu turto atku-
riamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų arba 
pateikti bent 3 atsisakymus drausti turtą, nes Lietuvoje nė viena 
draudimo bendrovių nedraudžia miškų. Nacionalinė mokėjimų 
agentūra siuntinėjo paramos gavėjus individualiai susirinkti to-
kias biurokratines pažymas. 

Apskritojo stalo diskusijos metu NMA Mokėjimo prašymų 
skyriaus vyriausioji specialistė Lina Brūzgienė patikino, kad rei-
kalavimas drausti miškus nebus taikomas. Ji taip pat supažindi-
no su pareiškėjų dažniausiai daromomis klaidomis teikiant mo-
kėjimų prašymus ir patarė, kaip jų išvengti. Mokėjimo prašymai 
kartu su reikalaujamais priedais NMA teritoriniuose skyriuose 
priimami paramos sutartyje nustatytais pateikimo terminais; pa-
vėluotai pateikus mokėjimo prašymą taikoma sankcija – prašoma 
paramos suma mažinama 0,5 proc. už kiekvieną pavėluotą darbo 
dieną; pavėluotai galima teikti 60 darbo dienų – vėliau prašymai 
nepriimami. Paramos gavėjui privalu įrengti trafaretinį viešinimo 
stendą, su NMA derinti nukrypimus nuo projekto vykdymo ei-
gos, laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, atlikti darbus 
miške tik nurodytose paraiškoje vietose. ☐

Diskusijose siūlyta Nacionalinei mokėjimų agentūrai paieš-
koti neįsisavintų kitų paramos priemonių miškininkystei lėšų 
likučių ir skirti jaunuolynų ugdymui paremti. NMA specialistai 
pažadėjo parengti suvestinę, kiek dar liko neišnaudota miškinin-
kystės priemonėms 2007-2013 m. laikotarpiu numatytų lėšų, su 
LMSA derinti miško savininkams reikalingų paramos priemonių 
finansavimo prioritetus.

Siūlymai paprastinti miškų iįveisimo administravimo tvarką
NMA Strateginio valdymo departamento Administravimo pro-
jektavimo skyriaus Metodikų rengimo poskyrio vyriausiasis 
specialistas Donatas Kačinas pranešime ,,Miškų įveisimo prie-
monių administravimo pokyčiai“ pateikė siūlymus, kaip mažinti 
biurokratines procedūras ES paramos administravimo taisy-
klėse. Jo pastebėjimu, 2010-2011 m. daugiausiai problemų kilo 
savininkams deklaruojant įveistus miškų plotus dėl neišskirtų 
juose miško apsauginių juostų. Dėl to nepagrįstai buvo moka-
mos miško įveisimo išmokos ir už miško apsaugines juostas, 
kuriose miškas neveistas. Pranešėjo teigimu, pasitaikė atvejų, 
kai buvo dirbtinai didinamas apsauginių juostų plotas, siekiant 
gauti išmokas ir už nepadarytą darbą. Nuo 2012 m. reikalauja-
ma bendrojoje paraiškoje atskirai deklaruoti miško sodmenimis 
apsodintą plotą ir miško apsaugines juostas, bus mokama tik už 
įveistą miško plotą. 

Bet praktiškai tai darant deklaracijoje, V. Juso teigimu, daž-
nam miško sodintojui iškyla nemažai painiavos, nes Lietuvoje 
žemės naudmenoms deklaruoti naudojama kontrolinių žemės 
sklypų (vadinamųjų blokų) duomenų bazė. Dauguma ES šalių 
tam naudoja vieningą kadastrinių matavimų registrą, gi Lietu-
voje kadastriniai sklypai ir blokai yra skirtingi tai pačiai žemei. 
Veisiamo miško plotą gali skaidyti lauko kelias, upelis, melio-
racijos griovys, pelkutė, krūmynai, elektros trasa ir kt. Prie šios 
želdomo sklypo mozaikos dar reikalauta plane įbraižyti elektro-
niniu būdu ir miško apsaugines juostas. Tam reikėjo papildomo 
laiko, vėlino įveisto miško deklaravimą. 

Šiais metais  išmokoms už įveistą mišką gauti, kaip ir žemės 
ūkyje, deklaracijas reikėjo pateikti nuo balandžio 23 d. iki birželio 
15 d., o iš nespėjusiųjų jos dar priimtos iki liepos 10 d., tačiau už 
kiekvieną uždelstą darbo dieną taikyta sankcija – paramos suma 
bus mažinama 1 proc., išskyrus atvejus, nepriklausančius nuo 
pareiškėjo valios. Įveistų miškų plotų deklaravimas supaprastėtų, 
pasak A. Gaižučio, jei neskaičiuotume pavienių apsauginių juostų 
arų, o iš deklaruojamo žemės sklypo ploto išmestume vidutiniškai 
apie 20 proc. žemės šioms juostoms. Taip sumažėtų ir juodo darbo 
žemės valdos savininkui – nereikėtų daryti juostų plotelių matavi-
mų, įbraižymų plane. 

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinio 
direktoriaus pavaduotoja Birutė Martuzevičiūtė sutiko, kad dek-
laruojant naujai įveistus miškus neturėtų būti taikomi bendri že-
mės ūkio naudmenų deklaravimo tiesioginėms išmokoms gauti 
reikalavimai: tai išsprendžiama pakeitus iki kito deklaravimo vie-
ną taisyklių punktą. 

Iki 2011 m. miško veisimas ,,Natura 2000‘‘ teritorijose ne-
buvo remiamas. Šiemet, pakeitus ES paramos administravimo 
taisykles, numatyta galimybė skirti paramą ir už miško įveisimą 
,,Natura 2000‘‘ teritorijose, taip sudarant sąlygas ES parama pa-
sinaudoti ir saugomose teritorijose gyvenantiems žemių ir miš-
kų savininkams. Įveistą mišką turi įvertinti VMT miškų kontrolės pareigūnai
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Burbiškio dvare gaudė pjūklai
Radviliškio girininkijos miškuose bei Burbiš-
kio dvaro teritorijoje liepos 7 d. vyko 11-asis 
atviras Lietuvos medkirčių čempionatas, kuris 
buvo vienas iš 5-ųjų „TAFISA pasaulio sportas 
visiems“ žaidynių ,,Šiauliai 2012“, renginių. 
Šiose varžybose dalyvavo ir stipriausi medkir-
čiai iš Baltarusijos, Latvijos, Estijos – iš viso 21 
dalyvis.

Suvaldyti mediį – sunkiausia
Varžybos prasidėjo medžio vertimo rungtimi 
Linkaičių miške. Čia Radviliškio miškų urė-
dijos darbuotojai pasistengė, kad biržėje liktų 
daugmaž panašaus storio (32-36 cm skersmens 
krūtinės aukštyje) eglės, kurias pjovėjai galėtų 
nuversti pasirinkta kryptimi. Kaip visada ne-
pasitenkinimą reiškė baltarusiai – pirmasis 
startavęs Valerij Durovič priekaištavo, kad jam 
burtų keliu tekęs medis per storas kelminėje 
dalyje, kad trukdo šalia augantis jaunuolynas. 
Medkirtys dar labiau įsiaudrino (net buvo at-
sisakęs dalyvauti tolimesnėse varžybose), kai jį 

teisėjai nubaudė už nesaugų atsitraukimą 
nuo virstančio medžio. 

Reikia pagirti pirmąją vietą šioje rung-
tyje laimėjusį jaunąjį Baltarusijos pjovėją 
Sergej Škudrov, kurio nupjautas medis 
nukrito tik 9 cm nuo už 15 m įsmeigtos 
gairelės (651 taškas iš 660). Antras buvo 
latvis Anatolijs Selivanovs (648), trečias – 
Kupiškio urėdijos atstovas Romas Balčiū-
nas (645). Prasčiausiai sekėsi vyriausiam 
dalyviui iš Žemaitijos Dominykui Pukėnui 
(142) – jam nepadėjo ir solidus kaip med-
kirčio amžius – 68-eri metai. Dominykui 
tai buvo jau antrasis čempionatas, o pirmą 
kartą startuodamas IDV „Štaresta“ pjovė-
jas Antanas Vitkus iš Radviliškio rajono 
aplenkė 4 dalyvius ir surinko 469 taškus.
 
Žaibiška grandinės keitimo rungtis
Po pietų varžybos tęsėsi vaizdingoje Bur-
biškio dvaro teritorijoje, žinomoje tulpių 
žydėjimo šventėmis. Čia alinantis karštis 
dar labiau pasijautė, nes parke tiesiog 

nebuvo jokio vėjelio – streikuoti pradė-
jo net elektroninė laiko matavimo įran-
ga. O laiką fiksuoti reikėjo labai tiksliai, 
todėl šalia elektroninės įrangos, teisėjai 
naudojo ir rankinius laikmačius, kad jai 
sustojus nereikėtų rungties kartoti. Vėl 
puikiai pasirodė jaunasis baltarusis – per 
10,14 s jo pakeista grandinė yra naujas 
Lietuvos čempionatų rekordas. Iki tol ge-
riausias laikas priklausė KMAI kolegijos 
studentui Tomui Gelbūdai (11,75 s), o 
pasaulio rekordas yra 8,36 s.

Kombinuoto pjaustymo rungtyje pir-
mavo Panevėžio m. u. atstovas Gediminas 
Stasiūnas, tikslaus pjaustymo rungtyje – 
latvis A. Selivanovs.

šakų genėjimo rungtyje – 
„geležinės“ šakos
Kaip visada čempionato nugalėtojas spren-
dėsi paskutinėje rungtyje. Į tekintą 14 cm 
skersmens rąstelį vienoda išdėstymo sche-
ma buvo sukalta 30 tekintų 3 cm skersmens 

iš 11-ojo 
Lietuvos medkirčių čempionato

Šalies čempionas Romas Balčiūnas – kombinuoto pjaustymo rungtyje Varžybų teisėjai turi būti ypatingai kruopštūs ir atidūs



tinės nariai varžėsi čempionatuose Ogrėje 
(Latvija 05 26), Rekverėje (Estija 06 02), 
Gomelyje (Baltarusija 07 20), liepos 11-14 
d. dalyvavo treniruočių stovykloje Lua (Es-
tija). Išvykas į stovyklą ir visus čempionatus 
parėmė UAB „Husqvarna Lietuva“, tinka-

šakų, kurias reikėjo kuo greičiau nupjauti 
taip, kad neliktų aukštesnis nei 5 mm „kel-
melis“, kad nebūtų įpjauta į stiebą giliau nei 
5 mm. Susidoroti su šia rungtimi buvo ne 
taip lengva, kadangi dalyvių laukė staigme-
na – į eglės rąstelius buvo sukaltos išdžiū-
vusios beržinės šakos, todėl kai kurių dar 
pramintos geležinėmis. 

Po 4 rungčių lentelės viršuje rikiavosi 
S. Škudrov, R. Balčiūnas, N. Sakalauskas 
ir A. Selivanovs, tačiau jaudulys ir tos ne-
lemtos šakos padarė savo: Nerijui ir Ana-
tolijui, vos nupjovus kelias šakas, nukrito 
grandinė. Dalyviai šią problemą sprendė 
skirtingai – latvis kirto finišo liniją ir jam 
buvo skaičiuojami baudos taškai už nenu-
pjautas šakas, o lietuvis užsidėjęs grandinę 
vis tik nupjovė – nudegino (dėl per stipriai 
įtemptos grandinės veržėsi dūmai) liku-
sias šakas. Čia geriausias buvo baltarusis 
V. Durovič, rungtį atlikęs per 18 s. 

Stipriausias – baltarusių jaunis
Galutinėje įskaitoje pirmą vietą tiek jau-
nių, tiek profesionalių medkirčių įskaitoje 
laimėjo S. Škudrov, surinkęs net 1651 taš-
ką – tai naujas Lietuvos čempionatų pasie-
kimas; antras buvo estas M. Muttik, tre-
čias – R. Balčiūnas. Lietuvos dalyvių įskai-
toje 1-ą vietą laimėjo ir buvo apdovanotas 
naujausiu profesionaliu Husqvarna 550XP 
pjūklu R. Balčiūnas. 

UAB „Husqvarna Lietuva“ pasistengė, 
kad ne tik 2-ą vietą laimėjęs P. Penkaitis ar 
3-ą vietą – prieniškis G. Karpavičius gautų 
vertingas dovanas, bet ir jaunių klasifikaci-
jos bei atskirų rungčių prizininkai neliktų 
tuščiomis rankomis. Kaip visada gražius 
marškinėlius dalyviams ir teisėjams parū-
pino trikotažo gaminių įmonė UAB „Om-
niteksas“. Renginį globojo KMAI kolegijos 
direktorius Albinas Tebėra, aktyviai rėmė 
Radviliškio savivaldybė. Labai dėkoju vi-
siems teisėjams, kurie atlaikė neįprastą 
karštį, tvankumą, dalyvių „spaudimą“ ir 
darbą atliko be didelių klaidų.

Laukia pasaulio čempionatas
Lietuvos rinktinės nariams šis čempiona-
tas buvo dar vienas jėgų išbandymas prieš 
30-ąjį pasaulio čempionatą, kuris rugpjūčio 
23-27 d. vyks Raubičiuose (Baltarusija). 
Parengiamasis etapas prasidėjo balandžio 
26 d. varžybomis Rygoje – čia pirmas buvo 
R. Balčiūnas. Gegužės 16 d. kontrolinėse 
varžybose Girionyse pirmavo G. Karpavi-
čius, o 18 d. ten pat vykusiose Baltijos šalių 
varžybose laimėjo P. Penkaitis. Vėliau rink-
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21 Сергей Шкудров      J Stihl MS 460 Baltarusija 651 1 132 1 187 3 237 5 444 2 1651 1  1

8 Martin Muttik   Jonsered cS2171 Estija 621 6 94 13 171 8 234 7 440 3 1560 2   

13 Romas Balčiūnas  husqvarna 576 XP Kupiškio MU 645 3 112 6 175 6 238 3 380 13 1550 3 1  

2 Андрон Анатолий  Stihl MS 460 Baltarusija 616 7 96 11 170 9 238 2 422 5 1542 4   

1 Валерий Дурович  Stihl MS 460 Baltarusija 581 9 118 4 169 10 220 13 448 1 1536 5   

17 Зарембо Виктор  Stihl MS 460 Baltarusija 641 4 110 7 180 5 164 17 426 4 1521 6   

9 Edmunds Krišans  Jonsered cS2171 Latvija 603 8 93 14 172 7 237 4 408 8 1513 7   

12 Gediminas Stasiūnas J husqvarna 576 XP Panevėžio MU 552 12 100 8 196 1 236 6 416 7 1500 8  2

15 Sulev Tooming  Stihl MS 460 Estija 543 13 124 2 165 12 230 8 404 10 1466 9   

5 Povilas Penkaitis  husqvarna 372 XP Privati veikla 575 10 95 12 149 16 229 9 404 9 1452 10 2  

3 Gintaras Karpavičius  husqvarna 576 XP Privati veikla 554 11 90 15 156 15 225 14 422 6 1447 11 3  

11 Erik Rist             J Jonsered cS2171 Estija 516 16 116 5 164 13 223 12 402 11 1421 12  3

6 Nerijus Sakalauskas  Jonsered cS2172 husqvarna 635 5 97 10 193 2 226 11 200 18 1351 13 4  

19 Tomas Gelbūda J husqvarna 575 XP husqvarna 439 19 118 3 165 11 229 10 400 12 1351 14  4

10 Anatolijs Selivanovs  Jonsered cS2172 Latvija 648 2 56 18 185 4 246 1 108 19 1243 15   

18 Nerijus Raulinavičius  Stihl MS 441 KMAIK 528 15 49 19 115 17 198 16 294 16 1184 16 5  

14 Audrius Tamašauskas J husqvarna 576 XP KMAIK 448 18 99 9 158 14 200 15 272 17 1177 17  5

16 Justinas Jočeris J husqvarna 372 XP Privati veikla 531 14 83 16 103 19 152 18 306 15 1175 18  6

7 Osvaldas Paškevičius J husqvarna 576 XP KMAIK 352 20 80 17 103 18 148 19 322 14 1005 19  7

4 Antanas Vitkus  husqvarna 365 XP Štaresta 469 17 0 20 34 20 78 20 28 21 609 20 6  

20 Dominykas Pukėnas  husqvarna 560 XP Privati veikla 142 21 0 21 0 21 0 21 64 20 206 21 7  
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mas sąlygas savo atstovams sportuoti suda-
rė Kupiškio ir Panevėžio miškų urėdijos. 

Į pasaulio medkirčių čempionatą vyks 
R. Balčiūnas, G. Karpavičius, P. Penkaitis ir 
jaunis G. Stasiūnas – linkime sėkmės!

aRūnas JuRkonis 
Vyr. teisėjas, kmai kolegijos lektorius 
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Po apdovanojimų (iš kairės): uAB „Husqvarna Lietuva“ serviso vadovas Baltijos šalims A. Lebeda, 
P. Penkaitis, R. Balčiūnas, G. Karpavičius, varžybų vyr. teisėjas A. Jurkonis
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A. Šeškauskas juokaudamas sako, kad medaliai, gauti už trofėjus, sveria apie 13 kg

M e d ž i o k l ė

Žodis skaitytojui
Loch Nesas nuvylė, bet pažadino eilinį patriotizmo priepuolį.

Brolyčiai, turiu jus nudžiuginti. Turtingiesiems ir išdidie-
siems škotams, oi, kaip toli iki mūsų gebėjimo svetimšaliui 
parodyti savo krašto gamtos turtus ir grožį.

Drįstu išsakyti savo pamąstymus ir pastebėjimus. Per pa-
čius vidurvasario karščius mėgavausi škotiška vėsa ir drėgme 
ir susukau per pusantro tūkstančio mylių šiame nuostabios 
gamtos krašte.

Didingas Loch Nesas primena mūsų Asveją. Ilgas – 39 km., 
siauras – vos keli šimtai metrų, gilus – 230 m. Pasaulinio garso 
ežero pabaisa Nesė savo dėmesiu nelepino. Nekrustelėjo net 
uodegos galiuko ir nesukėlė jokios įtartinos bangelės. Užtat 
smulkūs pabaisiukai, angliškai vadinami ,,midžais“, o lietuviš-
kai ,,moškėmis“, atsiprašau mašalais – užkniso negyvai. Bet 
tai leido pajusti skirtumą tarp vargdienės Lietuvos valdžios, 
leidžiančios milijonus litų vargšams dzūkams gelbėti nuo ši-
tos dievo bausmės, ir pinigais aptekusios Škotijos valdininki-
jos, tesugebančios savo škotams tik ,,midžų“ užknisimo lygį, 
kaip orų prognozę, internete skelbti.

,,Midžai“ – ne vienintelis Loch Neso trūkumas. Nepati-
kėsit, bet, sukoręs per šimtą kilometrų aplink garsųjį škotų 
ežerą, labiausiai pasigedau savo bičiulio Rimanto Glamboko, 
Asvejos regioninio parko direktoriaus, ir jo komandos.

Tik nuošaliais kaimo keliukais pasiekiamas Asvejos ežeras 
gražiausiose vietose parko direkcijos triūso dėka aptupdytas 
jaukiomis poilsio aikštelėmis su patogiais miško baldais. Ilsė-
kis ir gėrėkis. Jeigu esi chamas, parko darbuotojai net tavo 
išmėtytas šiukšles surinks.

Puikiais, asfaltuotais keliais apvažiavus Loch Nesą – 
šiukšlių yra. Jaukios ir patogios poilsio aikštelės, leidžiančios 
grožėtis vieno iš garsiausių pasaulio ežerų grožiu ir didybe – 
ir su žiburiu nerasi.

Edinburgo oro uoste kartu su minia tautiečių laukiu kie-
kvieno lietuvio svajonių žirgo, vardu ,,Ryanair“. Susėdam. 
Aplinkui kaip bičių avilys ūžia žiniasklaidos ir politikų galvos 
skausmas – svarus sterlingų namo, vargstantiems giminai-
čiams gabenantys emigrantai. 

Šalia įsikuria jauna pora. Vyrukas lėktuve nosį kažkodėl 
pažabojęs ankstyvųjų Džeimsų Bondų akiniais nuo saulės, o 
daili moteris velniai žino kam pasidabinusi kekšės apranga. 
Su jais simpatiška mergytė. 

,,Ryanair“ publika – ne tie klientai, kurie džiugina lėk-
tuvų palydovus, peršančius pirkti visokį šlamštą. Bet mano 
kaimynas, pasikėlęs akinius ir išdidžiai peržvelgęs kaimynus, 
užsisako sau ir savo palydovei po 50 gramų viskio buteliukus 
ir pepsi. 

Velniai griebtų, va čia tai didinga akimirka. Žiūrėkit, pa-
vydėkit – aš jau galiu sau tą leisti.

Smagios vasaros pabaigos prie Asvejos.

euGeniJus tiJušas

Medžioklė verta tiek,
kiek joje išgyventa
Pokalbis su žinomu šalies medžiotoju selekcininku,
medžioklės trofėjų ekspertu ALGIMAnTU šešKAUSKU

Kada prasidėjo Jūsų, kaip profesionalaus medžiotojo, kelias? 
Kodėl medžiojate? Gal tai – giminės tradicijų tąsa?
Profesionaliu medžiotoju aš niekada savęs nelaikiau. Pagal profesiją esu statybos inži-
nierius. Ragavau statybininko duonos, ir tikrai nemažai. Tačiau sugebėdavau tinkamai 
suderinti tiesioginį darbą ir medžioklę. Todėl vienoje darbovietėje mane geranoriškai 
vadindavo „inžinierius – mėgėjas, medžiotojas – profesionalas“. 

Potraukis medžioklei – mano kraujyje. Tai paveldėta. Prosenelis iš mamos pusės 
Jurgis Bajoras buvo girininkas, turėjo dvarelį Mediniškių kaime netoli Kašonių Prienų 
rajone, daug žemės ir buvo aistringas medžiotojas. Per savo amžių sukaupė nemažą 
medžioklės trofėjų kolekciją. Po prosenelio mirties ji atiteko senelio broliui. Vėliau ji 
buvo išparduota įvairiems kolekcininkams. Vienas prosenelio sumedžiotas šerno iltis 
man pavyko iš supirkėjo atgauti. Dabar apkaustytos sidabru jos kabo garbingoje vie-
toje ant sidabrinės grandinės su užrašu. 

Kai buvau paauglys, mokiausi vienoje klasėje su Viktoru Vasiljevu, kuris vėliau tapo 
ilgamečiu eksperimentinio, parodomojo Panevėžio medžioklės ir žūklės ūkio direkto-
riumi, draugavome. Laisvalaikiu ko tik neprasimanydavome. Neretai pašaudydavome 
ir iš „ragatkių“. Kadangi Viktoro tėvai sunkiai vertėsi, jis kartais medžiodavo varnėnus 
(padėdavau ir aš). Jis juos troškindavo ir valgydavo. 

Kartą Viktoras mane prikalbino nueiti į Zoologijos muziejaus laboratoriją pažiūrė-
ti, kaip daromos paukščių ir žvėrių iškamšos. Laboratorijos vedėjas L. Jezerskas leido 
ir mums to pasimokyti. Tapome nuolatiniais Zoologijos muziejaus lankytojais. Vieną 
kartą jame sutikome prof. Tadą Ivanauską su studentais. Pasakodamas apie paukščius, 
jis pateikdavo įvairių klausimų. Stovėjau šalia ir klausiausi pasakojimo. Kai vienas stu-
dentas nežinojo atsakymo, neiškentęs pasakiau paukščio lietuvišką ir lotynišką pava-
dinimą. Taip susipažinome su profesoriumi. Jis pakvietė mus apsilankyti Obelynėje ir 
apžiūrėti mini zoologijos sodą. Kartu su Viktoru pririnkome kelis maišus įvairių miško 
uogų ir nunešėme T. Ivanausko augintiniams. Tapome nuolatiniais Obelynės lankyto-
jais. Kiekvieno apsilankymo metu nepamiršdavome nusinešti miško gėrybių. Jokio už-
mokesčio, žinoma, neimdavome. 

Sukakus šešiolikai metų, lankiau šaudyklą. Reikėjo šautuvo išimties tvarka, todėl 
gavau medžiotojo bilietą su prierašu „Suaugusiųjų priežiūroje“. T. Ivanauskas man davė 
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Algimantas Šeškauskas – selekcinės medžioklės pradininkas Lietuvoje, Lietuvos 
Safari klubo steigimo iniciatorius, gerai ži no mas tarp pa sau lio me džio to jų, savo 
trofėjais pasiekęs ne vieną Pasaulio rekordą, tu rin tis vieną vertingiausių Eu ro po je 
sa vo su me džio tų tro fė jų ko lek ci ją. 

A. Šeškauskas yra Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos tarybos narys, šios 
draugijos garbės medžiotojas, Kauno medžiotojų sąjungos garbės medžioto-
jas, CIC (Tarptautinė medžioklės ir medžiojamosios faunos apsaugos taryba) 
tarptautinis medžioklės trofėjų ekspertas, SCI (Tarptautinis Safari klubas) am-
žinas narys, medžioklės trofėjų „oficialus matuotojas“, Lietuvos Safari klubo 
prezidentas. 

Parašė knygas „Patarimai medžiotojui selekcininkui“ (1981 m.), „Patarimai me-
džiotojui“ (bendraautoris, 2004 m.), „Medžiotojo užrašai“ (2007 m.).

A. Šeškausko trofėjai Lietuvos ir tarptautinėse parodose gavo apie 13 kg medalių.

Šis briedis sumedžiotas Penžinos upės pakrantėje

A. Šeškauskas 
prie pirmojo 1970 m. auksu apdovanoto 
trofėjaus (ant sienos centre)
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400 rublių šautuvui nusipirkti. Tai buvo 16 kalibro „Tula“ su atlau-
žiamais gaidukais. Įsigijęs šautuvą, į medžiokles vykdavau beveik 
po visą Lietuvą su patyrusiais medžiotojais, nes medžiotojų klubų 
tuomet dar nebuvo. Daugiausia medžiodavau paukščius, zuikius. 
Pirmąjį šerną teko sumedžioti apie 1961 metus.

Profesorių Tadą Ivanauską laikau savo, kaip medžiotojo, krikš-
tatėviu. 

Nors nuo pat mažens manyje virė didelė aistra keliauti ir, žino-
ma, medžioti, tačiau tėvai skeptiškai žiūrėjo į gamtininko profesiją. 
Tad teko pasirinkti labiau „žemiškas“ statybininko studijas Politech-
nikos institute...

Kiek trofėjų Jūsų kolekcijoje? Kokie patys brangiausi 
(ne pinigine išraiška)? Ar išsaugojote pirmąjiį trofėjų?
Nuo pat pradžių ieškojau prasmės medžioklėje. Supratimas apie 
trofėjinę medžioklę tuometinėje Sovietų Sąjungoje buvo menkas. 
Skaitydamas vokiečių, lenkų literatūrą ir spaudą medžioklės tema, 
ėmiau gilintis į selekcijos subtilybes. Daug patirties pasisėmiau lan-
kydamasis pas lenkų selekcininkus. Ten baigiau selekcininkų kursus, 
išlaikiau egzaminus. Galiu pasigirti, kad tapau selekcinės medžiok-
lės pradininku bei propaguotoju Lietuvoje. Formalia medžioklės 
trofėjų vertinimo pradžia Lietuvoje reikia laikyti 1970 metus. Tada 
LMŽ draugijos iniciatyva įvyko pirmoji Pabaltijo medžioklės trofėjų 
paroda. Pagal mano knygos „Patarimai medžiotojui selekcininkui“ 
duomenis, 1982 m. parengti selekcinės medžioklės nuostatai. Imta 
apmokyti medžiotojus selekcininkus. Aš pats vesdavau ir iki šiol 
vedu įvairaus lygmens mokymus. Manau, kad šia savo veikla atida-
viau duoklę Lietuvos gamtai. 

Pirmasis trofėjus buvo Lietuvoje sumedžiotas stirninas, nuo ku-
rio ir prasidėjo mano trofėjinės medžioklės karjera. Sumedžiojau jį 
dar 1967 m. Šis trofėjus 1970 m. įvertintas aukso medaliu.

Sunku suskaičiuoti visus trofėjus. Esu sumedžiojęs apie 500 šer-
nų, apie 200 stirnų, 117 briedžių, 35 rudąsias ir vieną baltąją meš-
kas, 20 trofėjinių tauriųjų elnių. O smulkūs žvėrys iki šiol dar tiksliai 
nesuskaičiuoti. Neturėjau tikslo medžioti dėl skaičiaus. Visada sten-
giausi sumedžioti tik aukštos kokybės trofėjų.

Papasakosiu apie du širdžiai brangiausius trofėjus, nes jie sieti-
ni su svarbiausiais gyvenimo šūviais. 

Medžioklėse patyriau daug nutikimų. Visų neišpasakosi. Tris-
kart mane atakavo sužeistos meškos, dukart šernai... Visuomet pri-
simenu atsitikimą, kai Karelijos miškuose sužeista meška netikėtai 
puolė mane. Atsidūriau vos už kelių metrų nuo jos. Nedvejodamas 
šoviau. Mano laimei, pataikiau tiesiai į kaktą. Ir dabar, galvojant, 
kaip galėjo baigtis ši medžioklė, suima jaudulys. O tuomet buvo tik 
didelė valios koncentracija lemiamam šūviui. 

Kitas gyvenimo šūvis buvo Namibijoje, kur sumedžiojau gepar-
dą. Savanoje važiuodami automobiliu aukštoje žolėje pamatėme 
bėgančią patelę su dviem antramečiais jaunikliais. Jie buvo nutolę 

apie 200 metrų nuo mūsų. Turėjau stambaus kalibro šautuvą, kurio šūvio trajekto-
rija prastoka. Dvejojau – šauti ar ne... Medžioklės organizatorius už nugaros garsiai 
rėkė ir primygtinai ragino šauti. Mat, jis labai nekentė gepardų, nes tie dažnai pjauna 
mažąsias antilopes ir didžiųjų antilopių jauniklius. Šoviau ir... pataikiau. Šūvis nebuvo 
pavojingas, bet geriausias gyvenime. Juk medžioklė verta tiek, kiek joje išgyventa.   

Ar galėtumėte suskaičiuoti, keliose valstybėse medžiojote? 
Kokios pačios iįspūdingiausios medžioklės šalys?
Daugiausia medžiojau tuometinėje Sovietų Sąjungoje, vėliau – Rusijoje. Kai atsivėrė 
geležinė uždanga, teko medžioti ar medžioklės reikalais lankytis Amerikoje: JAV, Peru, 
Brazilijoje, Kuboje, Jamaikoje, Gvatemaloje, Belize; Afrikoje: Namibijoje, PAR, Zim-
babvėje, Maroke; Europoje: Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Rumunijoje, 
Bulgarijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Portugalijoje, Turkijoje. Visų ir nepaminėsi. Gal 
kokias penkias dešimtis suskaičiuotume. 

Įspūdingiausios medžioklės vyko vis tik Rusijoje – Čiukotkoje, Kamčiatkoje. Kar-
tais jas vadinu laukinėmis medžioklėmis, nes tekdavo atsidurti vienam akis į akį su 
žvėrimi. 

Deja, dabar medžioklės daug kur pasidarė grynai komercinės. Jos įgijo visai kitą 
prasmę. Kažkoks komersantų žaidimas – užaugina žvėris aptvare, vėliau paleidžia ir 
šauna. Panašiai vyksta ir mano pamėgtoje Rusijoje. Gal net drastiškiau. Įsivaizduokite, 
ten kur kažkada medžiodavau, katastrofiškai sumažėjo žvėrių. Dabar neretai medžio-
jama iš malūnsparnių, visureigių. Mes gi nukardavome šimtus kilometrų pėsčiomis, 
dar daugiau nuplaukdavome valtimi. Iki šių dienų išliko neišdildomi įspūdžiai. Negin-
čijama tikrojo medžiotojo dogma – kai nėra pergyvenimų, emocijų, vien pats nušovi-
mas neteikia pasitenkinimo. Bent man. 

Aptvaruose žvėrys kažkokie nenatūralūs, kaip karvės laikomos. Mano supratimu, 
laukinis žvėris turi gyventi laisvai. Medžioklėje visada turi būti žaidimo elementų, tada 
ji įgyja žavesio. Tu į žvėrį gali pataikyti ar nepataikyti, gali net sumedžioti, bet visada jis 
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Nesuskaičiuojami trofėjai puošia gyvenamojo namo sienas
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M e d ž i o k l ė

turi turėti šansą pabėgti, išlikti gyvas. Aptvare 
užauginto žvėries elgsena visai kitokia. Deja, 
tokie dalykai kol kas egzistuoja. Žinoma, yra to-
kių šalių, kaip Belgija, kur nėra laukinių žvėrių ir 
beveik visi užauginami aptvaruose. 

Tuomet ir pagalvoju, kaip gerai, jog mūsų 
šalies galiojančiame Laukinės gyvūnijos įsta-
tyme yra nuostata, kad visi žvėrys priklauso 
valstybei. 

Medžiojote dešimtyse pasaulio šalių. 
Kaip atrodo lietuviška medžioklė šiame 
kontekste?
Medžioklė Lietuvoje tikrai žymiai įdomesnė, 
negu, tarkim, Afrikoje. Daugumoje juodojo kon-
tinento valstybių medžioklės plotai priklauso 
fermeriams. Tai dideli plotai, todėl žvėrys juose 
jaučiasi beveik kaip laisvėje. Fermeriai perka 
arba veisia žvėris, taip nuolat gausindami čia 
gyvenančių gyvūnų populiaciją. Medžioklės 
vyksta pagal iš anksto žinomą komercinės me-
džioklės scenarijų. Automobiliu medžiotojai 
nuvežami į vietą, kur profesionalus medžioto-
jas – pėdsekys, pamatęs tinkamą žvėrį, leidžia į 
jį šauti. Atvykėlis medžiotojas dažniausiai neturi 
kito pasirinkimo. Tad belieka tik pataikyti... 

Lietuvoje visai kitaip. Man pasitaiko me-
džioklių, kuriose nepadarau nė vieno šūvio, 
nes, tarkim, nesutinku trofėjine prasme tinka-
mo stirnino. Jei medžioklė natūrali, ji gali būti 
įdomi kiekvienoje šalyje. Bet kuris trofėjus, 
jeigu jis sumedžiotas tauriais metodais, turi 
prasmę, savo istoriją. Kartais pajuokauju, kad 
sukabinti ant sienos mano trofėjai, kaip savų 
simpatijų nuotraukos. 

Kiek Jūsų sumedžiotų trofėjų 
buvo ar yra pasaulio rekordais?
Esu pasiekęs aštuonis Pasaulio rekordus, iš ku-
rių iki mūsų dienų išsilaikė du – tai šiaurinis el-
nias (sumedžiotas Kamčiatkoje, 1992 m.) ir Tian 
Šanio avinas (Kazachstanas, 1993 m.). Pasaulio 
rekordais taip pat buvo: ernio kaukolė (1992-

1993 m.), snieginis avinas (1992-2000 m.), vilko 
kailis (rekordas 1989-1990 m., bet iki šiol laiko-
si II vietoje. Beje, vilkas sumedžiotas Lietuvoje, 
Radviliškio r.), trys rudosios meškos kaukolės 
(1989-1992 m.), (1992-1993 m.), (1993-1994 m.). 
Daugybė kitų mano trofėjų apdovanoti 138-ais 
aukso, sidabro bei bronzos medaliais Lietuvos ir 
užsienio parodose.  

Kaip tapote Rusijos medžiotoju nr. 4 
(didysis Rusijos septynetas)? 
Didžiajam Rusijos septynetui priklauso rudoji 
meška, vilkas, lūšis, Rytų Sibiro briedis, mara-
las, Sibiro stirna, kurtinys (pavasarį). Apdova-
nojimai teikiami Rusijos ir užsienio piliečiams. 
Žvėrys formaliai turi būti sumedžioti Rusijoje. 

Prieš porą metų CIC‘o asamblėjoje Sankt 
Peterburge Rusijos asociacijos „Rosochotrybo-
lovsojuz“ ekspozicijoje pamačiau demonstruo-
jamą Didžiojo Rusijos septyneto prizą. Priėjau 
prie jų vadovybės ir pasakiau, kad turiu visus 
nominuojamus trofėjus, sumedžiotus Rusijoje. 
Jie sutiko įvertinti. Reikėjo komisijai pateikti 
įrodymus ir nuotraukas. 

Pernai lapkričio 30 d. dalyvavau Rusijos me-
džiotojų asociacijos XIII suvažiavime, kuriame 
perskaičiau mūsų draugijos sveikinimą. Buvau 
maloniai nustebintas, kai asociacijos vadovai 
man įteikė Didžiojo Rusijos septyneto prizą Nr. 
4 bei sertifikatą. Šis apdovanojimas pats bran-
giausias iš visų, nes įvertinti pasiekimai tikrai 
permirkę prakaitu bei daugybe emocijų. 

Didžiojo Rusijos septyneto pirmojo prizo 
gavėju tapo žinomas Rusijos politinis veikėjas, 
diplomatas, buvęs prezidento A. Medvedevo 
patarėjas S. V. Jastržembskij, antrąjį ir trečią pri-
zą gavo A. A. Jegorov ir V. G. Malejev.

Papasakokite apie savo idėją 
turėti lietuvišką didiįjiį penketą.
Ši idėja gimė Lietuvos Safari klubo narių dis-
kusijų metu, dar Jo Ekscelencijai Prezidentui 
Algirdui Brazauskui gyvam esant. Šiuo metu 

prie šios idėjos prisijungė LMŽD tarybos narys 
G. Vaitiekūnas. Jai pritarė medžioklės trofėjų 
ekspertų taryba prie Aplinkos ministerijos. Į 
nacionalinį Didįjį penketą įeitų medaliniai tro-
fėjai: briedis, elnias, stirninas, šernas, vilkas. 
Mūsų šalyje sukaupta per 7 tūkstančius me-
dalinės klasės trofėjų. Tarp jų yra medžiotojų, 
kurie sumedžioję visas Lietuvos Didžiojo pen-
keto rūšis. Iš neseniai sudaryto rejestro maty-
ti, kad penkiolika medžiotojų (du iš jų mirę) 
turi visus medalinės klasės išvardintų žvėrių 
trofėjus. Tame skaičiuje vienas aukso medalio 
vertės.

Lietuvos Safari klubas turi tokius prizus: 
Safari klubo metinis prizas „bronzinis liūtas“, 
kuriuo apdovanojamas Safari klubo narys sėk-
mingiausiai medžiojęs užsienyje; Safari klubo 
diplomas; Safari klubo „Didžiojo Afrikos pen-
keto“ prizas. 

Teko girdėti apie vieną tragišką nutikimą 
Pietų Afrikoje. Kaip medžioklė padėjo 
išgyventi po tos nelaimės?
Pietų Afrikos Respublikoje kartu su lietuviais 
beveik dešimt dienų medžiojau pas seną pa-
žįstamą, didįjį Afrikos medžiotoją Jurgen Još. 
Prie mūsų turėjo prisidėti dar du medžiotojai 
iš Lietuvos. Jų atvykimo dieną kartu su šeimi-
ninko sūnumi važiavau į Johanesburgo oro 
uostą, pasitikti kolegų. Jurgenas ir jo sūnus 
Frenkas – buvę Formulė–1 lenktynininkai. 
Abu automobilį vairuodavo lyg pamišę. Aš 
pats ne kartą tramdžiau ir prašiau, kad taip 
greitai nevažinėtų. Ankstų rytą, vos išvažia-
vus, aš užmigau. Kiek vėliau prie vairo užmigo 
ir Frenkas. Tad nevaldomas džipas „Toyota“ 
atsitrenkė į pakelėje stovėjusį tralą. Frenkas 
mirė vietoje, o aš nukraujavęs, bet dar gyvas 
malūnsparniu buvau pristatytas į Pretorijos 
ligoninę. Nieko neatsiminiau. Po aštuonioli-
kos parų atsibudau. Pamačiau, kad esu prikai-
šiotas visokių zondų. Man atsibudus, subėgo 
gydytojai, liepė judinti rankas ir kojas. Laimei, 
jokie nervai nebuvo pažeisti. O lūžių būta 
gana rimtų. Sulaužytos abi rankos, šonkauliai, 
trūkę plaučiai, išlūžęs dubens sąnario lizdas. 
Mane operavo net penkis kartus. Maždaug po 
20-ies parų kaulai sugijo. Prabėgus 30 dienų 
nuo įvykio, Jurgenas pasiėmė mane pas save, 
nes jam reikėjo mokėti už gydymą. O aš kaip 
tyčia tą kartą nebuvau apsidraudęs. Tądien, 
kai išrašinėjo, susirinko gydytojų konsiliumas, 
klausinėjo apie mano gyvenimo būdą. Vienas 
gydytojas sakė, kad esu toks patvarus, nes 
maitinuosi žvėriena. Tačiau gydytoja psicho-
logė padarė išvadą, jog nuo patirtų teigiamų 
emocijų medžioklėse ir asmeniniame gyveni-
me bei fizinio grūdinimosi susiformavo stiprus 
gyvybės centras. O tokį sunku užmušti... 

kalbėjosi RimonDas VasiLiauskas
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Geriausios medžioklės 
visuose Pasaulio kontinentuose 
pagal Jūsų pageidavimus

Legalus trofėjų įvežimas: 
gamtosauginių leidimų 
ir veterinarijos sertifikatų 
parūpinimas, muitinės 
procedūrų sutvarkymas

Skambinkite ir mes pasiūlysime 
geriausius variantus!

Kai kurias mūsų medžioklių 
programas rasite: 
www.hunting-world.com

Tel.: (8-5) 233 00 09,
(8-5) 233 77 80
Faks. (8-5) 213 02 00
Mob. +370 698 89 240
el. paštas: felis@takas.lt
skype: felishunting

Felis
a n t a n o  T r u s k a u s k o  P Į Liepa

SAULĖLYDŽIO LAIŽYMAS
Šiltas vasaros vakaras varva
Lyg aplietas kirtimų avietėm.
Ten jaunystė nuėjo su Kernagiu, 
O mes likom po vienkiemio liepom.

Stovim dviese prie kiemo vartelių –
Milžinai, pienių jūroj paklydę, –
Gal išdygs dar arkliukas daržely,
Gal Kukutis parduos mums jaunystę?..

Stovim dviese po vienkiemio liepom
Tarsi medžiai, šakom susiglaudę,
Virpa vasaros vakaro liepsnos, 
Laižo debesys tirpstančią saulę...
 
Vėl laižau tavo šviečiantį veidą,
Tarsi saulę laukinių aviečių.
Šiltas vasaros vakaras varva,
Nors naktis vakarienės jau kviečia...

PROSTA SPORINNI



L a i s v ą  m i n u t ę

Augalai – vaistas, maistas, o kartais – ir nuodas

Vertikaliai:
1. Vienmetis, besidriekiantis pažeme žolinis augalas, dažniausiai augantis ant 
tako ir nebijantis mindymo, jo preparatai skatina šlapimo išsiskyrimą. 2. Vasarą 
miškams pavojinga nelaimė, kurią užkuria nerūpestingi miškų lankytojai. 
3. Bervidinių šeimos smėlingų, akmenuotų vietų augalas šakotu ir plaukuotu stiebu 
(Chaenorrhinum). 4. Dvokus pelkių augalas, kuriuo močiutės anksčiau baidydavo 
kandis. 5. Labai dažnas vasaros pievų augalas, nuo seno Lietuvos ūkiuose 
auginamas kaip baltymingas pašaras, bitininkai vertina kaip labai medingą. 
6. Gvazdikinių šeimos augalas, savo vardą gavęs dėl ryškių, „liepsnojančių“ žiedų, 
juos mielai ėda gyvuliai. 10. Varpinių šeimos pakrančių, griovių augalas (Leersia). 
13. Daugiametis, 30-60 cm aukščio žolinis, retakeris augalas su ilgu šakniastiebiu 
(Melica), galvijams, arkliams, avims gali būti nuodingas. 14. Labai kvapus, vaistinis 
miškų augalas, žydintis violetiniais žiedeliais, naudojamas sergant kvėpavimo 
takų ligomis. 16. Medis, augantis drėgnose vietose, jo žievė ir žirginiai naudojami 
kaip vaistinė žaliava. 17. Vienas iš populiariausių aštrus prieskoninis augalas. 
22. Medžiais apaugęs žemės plotas, kur galima rasti nemažai augalų rūšių. 
23. Medis, pavasarį džiuginantis akį savo nuostabiomis žiedų žvakėmis bei 
naudojamas medicinoje. 25. Daugiametis augalas su gilia šaknimi, kol nežydi 
būna panašus į liną. 28. Bastutinių šeimos augalas, kurio preparatai palengvina 
kosulį ir vartojami kvėpavimo takų ligoms gydyti. 29. Trumpai gyvuojantis vien-
metis arba daugiametis žolinis augalas, kurio sėklomis skaninamos bandelės. 
30. Augalų liga, kuria serga visi bulvinių šeimos augalai. 32. Salietrinių šeimos 
nuodingas dvimetis arba vienmetis augalas, skleidžiantis nemalonų pelių kvapą, 
jo tinktūra buvo nunuodytas senovės graikų filosofas Sokratas.

Kryžiažodžio ,,Augalijos pasaulyje“ (2012 m. Nr. 6) atsakymai:
Vertikaliai: 1. Daratėlė. 2. Kibis. 3. Duonis. 4. Builis. 5. Tuklė. 6. Vilkpupė. 10. Gailis. 13. Antbarzdė. 14. Plauretis. 16. Čivylis. 17. Raženis. 22. Bruknė. 
23. Saliavas. 25. Rietmenė. 28. Arnika. 29. Gludas. 30. Žydrė 32. Visgė.
Horizontaliai: 7. Dagišius. 8. Burbulis. 9. Dašis. 11. Plukė. 12. Lingalvis. 15. Bligna. 18. Plempė. 19.Kiminas. 20. Laukys. 21. Nendrė. 24. Šiurpis. 
26. Maludė. 27. Kietis. 31. Drėgnuolė. 33. Šakys. 34. Žiemė. 35. Padraika. 36. Balzganė.

Sudarė ONA GyLIENė
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Horizontaliai:
7. Snaputinių šeimos vienmetis, kartais dvimetis, 15-50 cm 
aukščio žolinis augalas, žydintis ryškiaspalviais žiedeliais. 
8. Šliaužiantis sporinis induotis, vienos iš jų sporomis bars-
tome pašutusias vietas. 9. Vaistinis ir prieskoninis augalas, 
kuris buvo gerai žinomas senovės graikams ir romėnams. 
11. Miglinių šeimos žolinis vienmetis augalas, rugių piktžolė, 
dekoratyvūs žiedynai naudojami floristikoje. 12. Kryžmažie-
džių šeimos smiltynų augalas (Cardaminopsis). 15. Ankstyvas 
pavasarinis augalas, kurio pavadinimas primena žmogaus 
kvėpavimo organą. 18. Skėtinių šeimos miškų augalas (Sani
cula). 19. Gegužraibinių šeimos augalas, pražystantis beveik 
kartu su pakalnutėmis. 20. Notrelinių šeimos vaistinis augalas, 
raminantis nervus. 21. Raudoklinių šeimos dumble augantis 
nedidelis augalas (Peplis). 24. Daugiametis žolinis augalas 
pagulusiu arba stačiu, lipniu stiebu, gerinantis virškinimą. 
26. Pievų ir darželių augalas, kurio klausiame, ar mus myli. 
27. Augalas, kurio šeimai priklauso ir pelynas. 31. „Vilko“ uoga. 
33. Agurklinių šeimos dvimetis augalas, apaugęs šiurkščiais 
plaukeliais. 34. Kryžmažiedžių šeimos Baltijos pakrančių auga-
las (Crambe). 35. Pluoštagėlinių šeimos gėlė panaši į saulutę. 
36. „Snaudalių“ žolė.
Sunkesni žodžiai: striepsnė, skamainis, pikulė, ravenė, daratėlė, 
balža, šindra.
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I š ė j ę  n e g r į ž t i

Mirus miškininkui ANTANUI KAUPIUI, reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.

Kurso draugai (1963 m. laida) 

Stepas 
Mikolaitis
1921 02 19 – 2012 06 15

Pačiame vasaros viduryje, deja – ir savo gyvenimo tik 
viduryje mus staiga paliko kapčiamiesčio krašto miš-
kininkė Lina margelienė (mališkaitė), dirbusi Valstybi-
nės miškų tarnybos miškų kontrolės skyriaus alytaus 
teritoriniame poskyryje vyresniąja specialiste.

užaugusi miškingame Dzūkijos krašte, Linutė 
pamilo gamtą, pasirinko merginoms nelengvą miš-
kininko profesiją, 1987 m. sėkmingai baigė kauno 
miškų technikumą. tais pačiais metais pradėjo dirbti 
miško meistre Veisiejų miškų ūkio Pertako girininkijo-
je. čia ir apsigyveno, vėliau ištekėjo, metams bėgant 
užaugino 4 vaikus. Velionė neretai pasidžiaugdavo, 
kad pačioje darbinės veiklos pradžioje jai likimas su-
teikė didelę dovaną – artimai pažinti garsų to krašto 
miškininką a. olšauską. Daugiau kaip dešimtmetį 
besidarbuojant kapčiamiesčio girininkijoje, Lina tapo 

patyrusia miškininke – praktike. kaip prisimena jos ilgametis girininkas Vytautas 
stacevičius, ji nebuvo kontoros miškininkė, o visuomet rodė iniciatyvą aktyviai da-
lyvauti miškų priežiūros darbuose. 

Lina 
Margelienė
1967 02 13 – 2012 07 11

1999 m. respublikoje ir kapčiamiesčio krašte ženkliai padaugėjus priva-
čių miškų, Lina margelienė pradėjo sudėtingą darbą, kontroliuojant privačius 
miškus, konsultuojant miško savininkus. kas kelerius metus keitėsi pareigų 
pavadinimai, vadovai, teko išmokti ir aplinkosauginio darbo. Prižiūrėdama 
gausią šeimą, Lina neapleido ir mokslo. Baigusi 2010 m. neakivaizdines studi-
jas LŽūū miškų fakultete įgijo miškininkystės bakalauro laipsnį. Per 13 darbo 
privačiuose miškuose metų Lina pažino daug rūpestingų miško savininkų, ta-
čiau neretai teko fiksuoti ir pažaidas. Pareigūnė sielojosi dėl kai kurių žmonių 
vartotojiško požiūrio į mišką, nesibaigiančių nesutarimų tarp privačių sklypų 
bendraturčių (dažniausiai – artimų giminaičių). tačiau mūsų kolegė kantriai ir 
energingai vykdė pavestą darbą. Buvo aktyvi įvairiuose kolektyvo renginiuose, 
tradicinėse bendradarbių šeimų sueigose Lina su savo vaikais visuomet būda-
vo priekinėse visų varžytuvių gretose.

Reikšdami gilią užuojautą velionės vaikams ir vyrui, linkime stiprybės ir 
susitelkimo šeimai gyventi toliau. Puoselėkime gražius prisiminimus apie ge-
rus Linutės nuveiktus darbus, malonias bendravimo valandas, minėkime ją 
kaip darbščią miškininkę, kaip rūpestingą mamą.

Bendradarbiai

Liepos 17 d. staiga netekome draugo, kolegos arū-
no zinkevičiaus, einančio tik 54-uosius metus. arū-
nas gimė 1959 m. kovo 26 d. Ročkių kaime Lazdijų 
rajone. 1977 m. baigė alytaus 5-ąją vidurinę moky-
klą. 1977 m. įstojo į LŽūa miškų ūkio fakultetą, kurį 
baigė 1982 m., įgydamas miškų ūkio inžinieriaus 
specialybę. nuo tada iki skaudžios netekties jis 
atidavė savo žinias ir nuoširdžias pastangas Lietu-
vos miškams. 1982-1983 m. dirbo anykščių rajono 
žemės ūkio valdybos vyresniuoju inžinierium miški-
ninku; vėliau – Lietuvos žemėtvarkos projektavimo 
institute inžinieriumi miškininku; miškų ūkio ir miško 
pramonės ministerijoje miško naudojimo skyriaus 
vyresniuoju inžinieriumi; Vilniaus miškų ūkio gamy-
binio susivienijimo miško kultūrų inžinieriumi; Žemės 

Arūnas 
Zinkevičius
1959 03 26 – 2012 07 17

ūkio ministerijos Žemės ūkio departamento miškų ir medžioklės valdybos vyr. 
inžinieriumi;  „statybos“ akcinės bendrovės „medkirčio“ filialo direktoriaus pa-
vaduotoju miško klausimais; 1996-2010 m. Valstybės kontrolės žemės ir miškų 
kontrolės skyriaus kontrolieriumi. nuo 2011 m. dirbo Generalinėje miškų urėdi-
joje miško resursų ir prekybos mediena skyriaus vyriausiuoju specialistu.

arūnas zinkevičius kolegų atmintyje išliks kaip kompetentingas specialis-
tas, santūrus, kuklus žmogus. Jis buvo draugiškas, iniciatyvus, turintis subtilų 
humoro jausmą, žmogus, noriai dalyvaujantis įvairiuose bendramokslių orga-
nizuojamuose renginiuose. Didžiausia jo laisvalaikio praleidimo aistra buvo 
medžioklė. sunkiais gyvenimo momentais jį ištikimai paremdavo žmona Dig-
na, pritardavo bendravimui su bendramoksliais, dalyvavimui bendrose kurso 
draugų organizuojamose medžioklėse. 

mes pasigesime arūno. Reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Dignai, 
sūnums, artimiesiems.

Bendrakursiai

tarp ilgaliemenių pušų Vilniaus kairėnų kapinės į 
savo glėbį priėmė nusipelniusį Lietuvos miškininką, 
Radviliškio krašto šviesuolį, visų gerbiamą ir mylimą 
stepą mikolaitį.

stepas mikolaitis gimė 1921 m. vasario 19 d. 
čikagoje, Jungtinėse amerikos Valstijose. 1948 m. 
baigė Vilniaus universiteto miškų ūkio fakultetą, įgijo 
miškų ūkio inžinieriaus kvalifikaciją. Dar mokyda-
masis universitete dirbo vyr. preparuotoju, o 1947-
1948 m. – Vilniaus miškų technikumo dėstytoju. 
1948 m. išvyko dirbti į tauragę vyriausiuoju miški-
ninku. tačiau pagrindinis jo, kaip miškininko, kelias 
prasidėjo Radviliškyje. 1953-1956 m. stepas dirbo 
vyriausiuoju miškininku, nuo 1956 m. iki 1970 m. – 
ūkio direktoriumi. Prisiminimuose pasakojo apie miš-
kų ūkio kūrimąsi, kontoros ir gyvenvietės statybas, 
apie labai sunkų vadovo darbą. tačiau visur jam 

padėjo jaunatviška energija ir entuziazmas. 1965 m. jam suteiktas nusipelniusio 
miškininko vardas. Gabus, talentingas miškininkas ieškojo naujų iššūkių ir 1970 m. 
išvyko į Vilnių, kur dirbo Lietuvos miškų ūkio ir miško pramonės ministerijos miško 
kultūrų ir miško apsaugos valdybos viršininku.   

1981 m. išėjęs į užtarnautą poilsį, grįžo į Radviliškio miškų ūkį. čia dirbo įvai-
riose pareigose. nuo 1988 m. iki 1995 m. – ekonomistu. s. mikolaitis pirmasis 
ėmėsi medienos realizacijos užsieniečiams praktikos. nepriklausomybės atkūrimo 

laikotarpiu tai buvo nauja, nežinoma. tačiau noras, kruopštumas, pareigingu-
mas ir reiklumas padėjo ir šiame darbe.

Jis buvo vienas iš iškiliausių Radviliškio krašto miškininkų, daugelio naujų 
pažangių technologijų bei mokslinių rekomendacijų diegimo miškų ūkyje pra-
dininkas (tokių, kaip miškų tvarkymo neplynaisiais kirtimais), selekcinės miškų 
sėklininkystės rekomendacijų įgyvendinimo Respublikoje, miško melioracijos 
darbų išplėtimo organizatorius.

stepas išugdė daug jaunų specialistų, padėjo jiems įgyti praktinio darbo 
įgūdžių. Vienas iš labai drąsių jo žingsnių – sugrįžusių tremtinių priėmimas į 
darbą. šie žmonės ne tik dirbo, buvo apgyvendinti, bet ir turėjo galimybę mo-
kytis. Dalis jų tapo girininkais, technikais, meistrais.

Būdamas garbaus amžiaus s. mikolaitis neužmiršo, kad yra miškininkas, 
tikras Lietuvos girių patriotas: domėjosi dabartinės miškininkystės problemo-
mis, džiaugėsi miškininkų laimėjimais, sielojosi dėl audrų nuniokotų miškų. Bet 
buvo optimistas: tikėjo, kad miškininkai yra stiprūs ir ištvers visas negandas... 

už ilgametį darbą 85-ojo gimtadienio proga s. mikolaitis buvo apdovano-
tas generalinio miškų urėdo Padėkos raštu, o pernai, 90-ojo gimtadienio – Ge-
neralinės miškų urėdijos auksinio ąžuolo lapu. 

s. mikolaitis mums buvo tvirtybės, kantrybės pavyzdys – Radviliškio krašto 
tvirčiausias miškininkų ąžuolas. tačiau Jo jau nebeturime...

nuoširdžiausią užuojautą reiškiame žmonai, trims dukterims ir sūnui, vai-
kaičiams ir provaikaičiams. tegul šviesus Jo atminimas  ilgai išlieka mūsų visų, 
jį pažinojusių, širdyse. 
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Su 30-uo ju gim ta die niu
Rugpjūčio 13 d. šią su kak tį pa žy mintį Jo-
na vos miš kų urė di jos me de ly no darbinin-
ką TADĄ LEVINSKĄ, 15 d. – ASU Miš kų 
ir eko lo gi jos fa kul te to Miškotvarkos ka-
ted ros doktorantą ROMĄ MEMGAUDĄ, 
20 d. – Pakruojo miš kų urė di jos me die nos 
ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio 
šaltkalvį MINDAUGĄ MAČIULĮ, 23 d. – 
Rad viliškio miš kų urė di jos me die nos ruo-
šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio meis-
trą GEDIMINĄ VALĮ, 24 d. – Kė dai nių 
miš kų urė di jos trak to ri nin ką RAIMONDĄ 
SALDĮ, 29 d. – LAMMC filialo Miškų insti-
tuto kompiuterinio tinklo administratorę 
ALMĄ TURONIENę. 

Su 40-uo ju gim ta die niu
Rugpjūčio 1 d. šią su kak tį pa žy min tį Tra-
kų miš kų urė di jos Semeliškių gi ri nin ki jos 
gi ri nin ką ANTANĄ BARIŠAUSKĄ, Vei sie jų 
miš kų urė di jos informatikos specialistą 
GINTARĄ FOMINĄ, Vilniaus miš kų urė di-
jos Parudaminos gi ri nin ki jos eigulį AN-
DŽEJ ČETyRKOVSKIJ, 2 d. – Kė dai nių miš-
kų urė di jos Kė dai nių gi ri nin ki jos miško 
darbininką VALDĄ ŽILEVIČIų, 6 d. – Ge-
neralinės miš kų urė di jos Teisės ir perso-
nalo skyriaus vyriausiąją specialistę EGLę 
MANKEVIČIENę, 8 d. – Jo na vos miš kų urė-
di jos Pageležių gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va-
duo to ją DAINIų BERNOTĄ, 9 d. – Ukmer-
gės miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre-
ky bos ir tech ni nio pa da li nio vairuotoją 
ALVyDĄ ŽUKAUSKĄ, 10 d. – Kazlų Rūdos 
mokomosios miš kų urė di jos me de ly no 
darbininkę VILIJĄ RAULINAITIENę, 14 d. – 
Jurbarko miš kų urė di jos me die nos ruo šos, 

pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio šaltkalvį LINĄ 
JANČIų, 17 d. – Biržų miš kų urė di jos Biržų gi-
ri nin ki jos gi ri nin ko pa va duo to ją AURELIJų ŠE-
PETĮ, 18 d. – Trakų miš kų urė di jos informatikos 
specialistą MIROSLAV PAVLOVIČ, 23 d. – Kazlų 
Rūdos mokomosios miš kų urė di jos Šališkių gi-
ri nin ki jos ei gu lį RyTĮ GRINEVIČIų, 26 d. – Telšių 
miš kų urė di jos parduotuvės vedėją VIDĄ STAN-
KIENę. 

Su 50-uo ju gim ta die niu
Rugpjūčio 3 d. šią su kak tį pa žymintį Ignalinos 
miš kų urė di jos vairuotoją-ekspeditorių EUGE-
NIJų MILAŠIų, 7 d. – Kre tin gos miš kų urė di jos 
Mikoliškių gi ri nin ki jos va ly to ją SIGITĄ MAŽO-
NIENę, 20 d. – personalinės G. Mocevičiaus įmo-
nės ,,Ginalas“ darbuotoją miškininką EDUARDĄ 
DERENKĄ, 21 d. – Tauragės miš kų urė di jos me-
die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio 
vairuotoją RAMūNĄ ŠEFLERĮ, 28 d. – Jurbarko 
miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir 
tech ni nio pa da li nio vairuotoją-trak to ri nin ką 
ALGIMANTĄ ČERAUSKĄ, 29 d. – UAB ,,Aukš-
taitijos girios“ direktorių, zarasiškį miškininką 
FAUSTĄ MATIUKĄ, 30 d.– Druskininkų miš kų 
urė di jos Randamonių gi ri nin ki jos ei gu lį VITĄ 
ŠIDLAUSKĄ, Biržų miš kų urė di jos vairuotoją 
KęSTUTĮ VEGĮ, 31 d. – Vals ty bi nio miš ko t var-
kos ins ti tu  to 2-os eilės inžinierių VyGANDĄ 
ŠULINSKĄ. 

Su 60-uo ju gim ta die niu
Rugpjūčio 6 d. šią su kak tį pa žymintį Vilniaus 
miš kų urė di jos Mickūnų me die nos ruo šos, 

pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio sar-
gą-kūriką VALERIJAN STEFANOVIČ, 
15 d. – Druskininkų miš kų urė di jos 
darbininką STANISLOVĄ KAZLAUSKĄ, 
22 d. – Ukmergės miš kų urė di jos me-
die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio 
pa da li nio trak to ri nin ką VIDĄ VAIDOKA-
VIČIų, 25 d. – Pakruojo miš kų urė di jos 
me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio 
pa da li nio sargą STASĮ KILČIAUSKĄ. 

Su 70-uo ju gim ta die niu
Rugpjūčio 6 d. šią su kak tį pa žy min tį 
bu vu sį ilgametį Ma ri jam po lės miš kų 
urė di jos Šunskų girininkijos girininką 
ALGIMANTĄ PALTANAVIČIų, 8 d. – bu-
vu sį ilgametį Varėnos miš kų urė di jos 
me de ly no viršininką ANTANĄ SKRA-
BULĮ. 

Rugpjūčio 6 d. su kan ka 75-eri buvusiam 
VU botanikos sodo direktoriui, docentui 
EVALDUI VyLIUI NAVIUI, 17 d. – bu vu-
siam il ga me čiam Ma ri jam po lės miš kų 
urė di jos Pajevonio girininkijos eiguliui 
ALGIMANTUI RIDIKUI, 18 d. – bu vu-
siam il ga me čiam Dubravos EMM urė-
di jos Šilėnų girininkijos girininkui BRO-
NIUI GRyBEI. 

Su 80-uo ju gim ta die niu
Rugpjūčio 24 d. šią su kak tį pa žy-
mėsian tį bu vu sį ilgametį Radviliškio 
miš kų urė di jos darbuotoją STANISLO-
VĄ DAMBRAUSKĄ, 26 d. – bu vu sį il-
gametį Kuršėnų miš kų urė di jos urėdo 
pavaduotoją miškininkystei PRANĄ 
SAMUOLĮ.

n a u j o s  p a r e i g o s

rugpjūtiį
S v e i  k i  n a  m e  g i  m u  s i u s

Tauragės miškų urėdijoje:
PAULIUS MARTINAVIČIUS, dirbęs miškų urėdu, nuo 
2012 m. birželio 29 d. šalių susitarimu atleistas iš šių 
pareigų.

Kazlų Rūdos mokomojoje miškų urėdijoje:
JUOZAS ANTANAS NEVERAUSKAS, dirbęs Jūrės giri-
ninkijos girininku, nuo 2012 m. birželio 29 d. išleistas 
į pensiją;
ALGIRDAS RAPULSKIS, dirbęs Jūrės girininkijos giri-
ninko pavaduotoju, nuo 2012 m. gegužės 31 d. išleis-
tas į pensiją;

TOMAS TAUJINSKAS, dirbęs Jūrės girininkijoje 
eiguliu, nuo 2012 m. birželio 1 d. paskirtas šios 
girininkijos girininko pavaduotoju;
KOSTAS SILICKAS, dirbęs Braziūkų girininkijos gi-
rininku, nuo 2012 m. birželio 11 d. perkeltas dirbti 
į Jūrės girininkiją girininku;
HENRIKAS MOSTAUSKIS, dirbęs Novos girininki-
jos girininku, nuo 2012 m. birželio 11 d. perkeltas 
dirbti į Braziūkų girininkiją girininku; 
RENATAS BUDRyS, g. 1971 m., baigęs 1995 m. 
LŽūU Miškų fakultetą, nuo 2012 m. gegužės 2 d. 
paskirtas Braziūkų girininkijos girininko pavaduo-

toju. Prieš tai dirbo Valstybinėje miškų tarnyboje 
Miškotvarkos skyriaus vyriausiuoju specialistu;
DARIUS GUSTAS, dirbęs Novos girininkijos gi-
rininko pavaduotoju, nuo 2012 m. birželio 11 d. 
paskirtas šios girininkijos girininku;
RASIUS ŠARAUSKAS, dirbęs Novos girininkijoje 
eiguliu, 2012 m. birželio 11 d. paskirtas šios giri-
ninkijos girininko pavaduotoju;
IGNAS ARLICKAS, g. 1991 m., baigęs 2011 m. 
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją, nuo 
2012 m. birželio 25 d. paskirtas Novos girininkijos 
eiguliu.
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