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K r o n i k a

Gegužės 29 d. Druskininkų miškų urėdijoje 
vyko Valstybinės miškų tarnybos surengtas se-
minaras, kuriame apžvelgtos miško genofon-
do objektų apsaugos, naudojimo, atkūrimo 
galimybės ir iškylančios problemos. Semi-
nare dalyvavo Aplinkos ministerijos Miškų de-
partamento, Generalinės miškų urėdijos atsto-
vai, Alytaus, Druskininkų, Valkininkų, Varėnos ir 
Veisiejų miškų urėdijų vyriausieji miškininkai 
bei specialistai, kuruojantys miško genetinių 
išteklių objektus, kai kurie girininkai.
  
Birželio 3-6 d. Bulgarijoje, Elenite vietovėje 
surengtas pirmasis tarptautinis simpoziu-
mas ,,Agriculture & Food“, kurį organizavo 
Bulgarijos Mokslų akademija. Jame dalyvavo 
per 50 dalyvių iš įvairių šalių, tarp jų – LAMMC 
Miškų instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja 
A. Bagdžiūnaitė.
 
Birželio 5 d. Aplinkos ministerija paskelbė, kad 
šalies vyriausybė protokoliniu sprendimu pri-
tarė siūlymui apie 74 tūkst. ha rezervuotų ir 
nepanaudotų nuosavybės teisėms atkurti 
miškų priskirti valstybinės reikšmės miš-
kams ir perduoti juos patikėjimo teise valdyti 
miškų urėdijoms. 

Birželio 4-7 d. Vokietijoje, Bernkastel – Kues 
miestelyje surengta tarptautinė Europos ai-
žyklų konferencija, kurios pagrindinis moty-
vas: „Premium kokybės miško dauginamoji 
medžiaga – ateities miškų produktyvumo 
ir adaptyvumo pagrindas“. Konferencijoje 
dalyvavo 14 šalių atstovai, tarp jų – Valsty-
binės miškų tarnybos Miško sėklų ir sodme-
nų kokybės skyriaus vedėjas K. Česnavičius. 
Aptartos sėklų ruošos, apdorojimo, ilgalaikio 
saugojimo technologijos, pasidalinta pa-
tirtimi, nustatant provenencijas pagal geo-
grafinius ir altitudinius ypatumus. Ypatingo 
dėmesio sulaukė Švedijos atstovo F. Prešerio 
pranešimas apie sėklų derliaus stimuliavimo 
metodą giberelino rūgštimi GA4/7. 
Organizuota išvyka į kaimyninėje Belgijoje 
įkurtą modernią kankorėžių aižyklą ir ypa-
tingo produktyvumo mišrų eglės su pocūge 
sėklinį medyną (600 m3/ha), pasodintą 1900 
metais. 

Birželio 5 d. pažymėta 41-ąjį kartą Pasaulinė 
aplinkos diena. Šia proga Vilniuje atidengta 
Viktoro Bergo atminimo lenta, įteikta Vik-
toro Bergo premija bei pirmą kartą – prof. 
Juozo Virbicko premija, pagerbti pilietinių 
aplinkosauginių akcijų iniciatoriai, aktyvūs 
gamtosaugininkai, ekologiško gyvenimo 
būdo propaguotojai (plačiau – 4 p.). 

Birželio 6-7 d. Estijos gyvybės mokslų universi-
tete, Tartu mieste vyko mokslo žurnalo ,,Bal-
tic Forestry“ redakcinės kolegijos posėdis. 
Jame dalyvavo redaktoriaus pavaduotojai 
doc. dr. K. Voolma (Estijos gyvybės mokslų 
universitetas) ir dr. A. Šmits (Latvijos valsty-
binis miškų institutas ,,Silava“), atsakingoji re-
daktorė O. Belova (LAMMC Miškų institutas) ir 
redkolegijos nariai: prof. dr. P. Muiste, prof. dr. 
P. Kaimre, prof. dr. H. Tullus, dr. M. Lang (Estijos 
gyvybės mokslų universitetas), doc. habil. dr. 
R. Vasaitis (Švedijos žemės ūkio mokslų univer-
sitetas), dr. M. Daugavietis (Latvijos valstybinis 
miškų tyrimo institutas ,,Silava“), akad. L. Kai-
riūkštis, prof. dr. (HP) A. Pliūra, dr. M. Aleiniko-
vas (LAMMC Miškų institutas). Pristatytas nau-
jas redkolegijos narys dr. M. Aleinikovas, kuris 
kuruos straipsnių medienotyros ir biomasės 
išauginimo klausimais recenzavimą ir redaga-
vimą. Žurnalo redakcijos ir naujojo vyriausiojo 
redaktoriaus rinkimų klausimu redkolegijos 
nariai iš Estijos, Latvijos ir Švedijos pritarė nuo-
monei, kad žurnalo ,,Baltic Forestry“ redak-
cijos buveine turėtų išlikti LAMMC Miškų 
institutas. Atviru balsavimu pritarta dr. O. Be-
lovos ir habil. dr. R. Vasaičio pasiūlymui – prof. 
dr. (HP) Alfui Pliūrai perimti mokslo žurnalo 
,,Baltic Forestry“ vyriausiojo redaktoriaus 
pareigas. 

Naujasis redaktorius pristatė žurnalo ateities 
viziją, akcentuodamas žurnalo nepriklauso-
mybės nuo stambiųjų užsienio leidėjų ir žur-
nalo kokybės gerinimo bei citavimo indekso 
didinimo klausimus, platesnį užsienio šalių 
recenzentų pritraukimą, atskirų krypčių redak-
torių darbo aktyvinimą ir jų principingumo di-
dinimą, rankraščių elektroninę sklaidą žurnalo 
redkolegijos narių tarpe. Redkolegijos nariams 
surengta ekskursija po modernia įranga aprū-
pintas Estijos gyvybės mokslų universiteto me-
dienotyros laboratorijas.

Birželio 10-14 d. Tarpvyriausybinio derybų 
komiteto dėl teisiškai įpareigojančio susita-

rimo Europos miškams baigiamojoje derybų 
sesijoje Varšuvoje dalyvavo Aplinkos ministe-
rijos Miškų departamento direktorius V. Vai-
čiūnas, šio departamento Miškų ūkio plėtros 
skyriaus vedėjas N. Kupstaitis, Privačių miškų 
skyriaus vyriausioji specialistė I. Laukineitytė. 

Birželio 11 d. LR Seimo plenariniame posėdyje 
pritarta Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pa-
tikslintam Miškų įstatymo pataisų projektui 
Nr. XIIP-361(2). Siekiant subalansuotai spręs-
ti miškų išsaugojimo ir naudingųjų iškasenų 
eksploatavimo problemas, siūloma apribojimą 
formuoti naudingųjų iškasenų teritorijas miško 
žemėje sukonkretinti iki savivaldybės lygmens 
ir to apribojimo iš viso netaikyti, kai yra baigia-
ma pradėto naudoti telkinio ar jo dalies, kuriai 
yra išduotas leidimas naudoti naudingąsias iš-
kasenas, eksploatacija. 
Taip pat siūloma papildyti Miškų įstatymą, su-
darant galimybes formuoti gyvenamąsias teri-
torijas miestuose, kai miško žemės pavertimą 
kitomis naudmenomis inicijuoja savivaldybė, 
kurios teritorijos miškingumas yra didesnis 
kaip 50 proc. ir kurioje nėra galimybės šių te-
ritorijų formuoti ne miško žemėje, išskyrus Ne-
ringos savivaldybę.

Birželio 11 d. apvaliosios medienos elektroni-
nėje pardavimų sistemoje (AMEPS) buvo pa-
skelbti 2013 m. II-ojo pusmečio medienos 
aukciono rezultatai. 

Birželio 11 d. Trakų miškų urėdijoje surengtas 
regioninis pasitarimas, kuriame aptarti neply-
nų kirtimų taikymo saugomose teritorijose ir 
medynų ugdymo klausimai, pateikti siūlymai 
keisti Miško kirtimo taisykles. Pasitarime da-
lyvavo Aplinkos ministerijos Miškų departa-
mento, Generalinės miškų urėdijos, Valstybinio 
miškotvarkos instituto specialistai, prof. A. Juo-
dvalkis, Dubravos, Šalčininkų, Nemenčinės, Vil-
niaus, Trakų miškų urėdai, Trakų miškų urėdijos 
specialistai (plačiau – 16 p.).
 
Birželio 11-12 d. Biržų miškų urėdijoje lankėsi 
Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių 
išteklių skyriaus specialistai, kurie domėjosi 
paprastojo uosio sėklinės plantacijos (įveistos 
2012 m.) būkle Joniškėlio girininkijoje, reko-
mendavo taikytinas ūkines priemones; taip pat 
vertino rinktinių uosių būklę Biržų, Latvelių bei 
Tamošiūnų girininkijose.

Birželio 12 d. Trakų rajone, Jogėlonių miške su-
rengtos bendros Trakų miškų urėdijos ir Trakų 
rajono priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų praty-
bos (plačiau – 17 p.). 
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Birželio 12 d. Kazlų Rūdos girioje, Kazlų Rūdos 
MM urėdijos Novos girininkijos teritorijoje į 
laisvę išleistos 4-ios paruoštos gyventi gamto-
je lūšys (3 patinai ir patelė). Pernai birželį šioje 
vietovėje buvo išleistos 2 patelės. Išleisti lūšių 
patinai yra gimę Telšių miškų urėdijos „Žvė-
rinčiuje“, o patelė – Kauno zoologijos sode.  
Nuo 2010 m. įgyvendinant ES remiamą 3 metų 
programą lūšims ir didiesiems apuokams veisti 
nelaisvėje ir grąžinti į laisvę, jau išleista 12 lū-
šių, netrukus bus paleistos dar trys, o keli žvė-
rys perduoti į adaptacinius voljerus ir ruošiami 
gyventi laisvėje.
 
Birželio 13 d. LR Seimas priėmė Administra-
cinių teisės pažeidimų kodekso 242 ir 260 (2) 
straipsnių pakeitimo įstatymą (projektas Nr. 
XIIP-273(2), kuriuo aplinkos apsaugos valsty-
binės kontrolės pareigūnams suteikti nauji įga-
liojimai bausti pažeidėjus už automobilių 
stovėjimą neleistinoje vietoje miškuose.

Birželio 14 d. Anykščių miškų urėdijoje lankėsi 
grupė studentų iš Kazachijos nacionalinio 
žemės ūkio universiteto, kuriuos lydėjo ASU 
Miškų ir ekologijos fakulteto doktorantė J. Ba-
ranauskaitė. Kazachijos nacionalinis žemės ūkio 
universitetas ir Aleksandro Stulginskio univer-
sitetas yra pasirašę bendradarbiavimo sutartį, 
lankosi vieni pas kitus. Nors Kazachijoje miškai 
sudaro tik 3-4 proc. šalies teritorijos, kazachai 
studentai domėjosi miškininkavimo ir medžio-
klės tradicijomis Lietuvoje, pabuvojo Mikierių 
girininkijoje, danielyne, Pavarių medelyne.

Birželio 18 d. LR Seimas plenariniame posėdyje 
be pakeitimų priėmė Prezidentės D. Grybaus-
kaitės grąžintas pakartotinai svarstyti Medžio-
klės įstatymo (Nr. XP-3116 GR) ir lydimųjų 
teisės aktų pataisas. 

Birželio 19 d. Nacionalinėje žemės tarnyboje 
prie Žemės ūkio ministerijos vykusiame pasi-
tarime svarstyti valstybinių miškų, nepanau-
dotų nuosavybės teisių atkūrimui, prisky-
rimo valstybinės reikšmės miškų plotams 
praktinio įgyvendinimo klausimai. Pasitarime 
dalyvavo generalinis miškų urėdas B. Sakalaus-
kas, Nacionalinės žemės tarnybos direktorius 
V. Lopinys bei Generalinės miškų urėdijos ir 
Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojai. 
Pasitarime aptartas ir kitas labai svarbus klausi-
mas – žemės pirkimas miškui įveisti. 

Birželio 19-21 d. Vilniaus ir Nemenčinės miškų 
urėdijose lankėsi kolegos iš Lenkijos, Belo-
vežo. Vilniaus miškų urėdijoje svečiai domėjosi 
ugdymo kirtimais, lankėsi Neries regioniniame 

parke. Nemenčinės miškų urėdijoje juos domino 
medelyno veikla, automatinė miško gaisrų sekimo 
sistema. Surengta išvyka į Aukštaitijos nacionalinį 
parką, pakeliui aplankyta buvusio Lenkijos vadovo 
maršalo Juzefo Pilsudskio gimtinė. 

Birželio 20 d. Vyriausybės kanceliarijoje vyko pasita-
rimas dėl prekybos apvaliąja mediena iš valsty-
binių miškų, kuriame dalyvavo premjero patarėja 
J. Juozaitienė, Aplinkos ministerijos Miškų depar-
tamento direktorius V. Vaičiūnas, generalinio miškų 
urėdo pavaduotojas G. Visalga, asociacijos „Lietuvos 
mediena“ direktorius R. Beinortas, konkurencijos 
tarnybos, Europos teisės departamento prie Teisin-
gumo ministerijos atstovai, Raseinių miškų urėdijos 
urėdas A. Kilčauskas. 

Birželio 21 d. Aleksandro Stulginskio universitete vie-
šėjo šalies vyriausybės vadovas A. Butkevičius, kuris 
įteikė 83 aukštojo mokslo diplomus Miškų ir ekologijos 
fakulteto Miškininkystės studijų programos absolven-
tams (43 nuolatinių studijų bakalaurai,  24 neakivaizdi-
nių studijų ir 16 magistrantų). Diplomų įteikimo šven-
tėje dalyvavo generalinis miškų urėdas B. Sakalauskas.

Sveikindamas diplomantus premjeras patikino, kad 
šalies vyriausybė nuo kitų metų skirs didesnį dėmesį 
žemės ūkio, miškų ir maisto sričių specialistus rengian-
čioms aukštosios mokykloms, numatyta didinti finan-
savimą šioms studijų kryptims. Šių metų pavasarį švie-
timo ir mokslo ministro įsakymu atskira eilute išskirtos 
žemės ūkio, miškininkystės, maisto studijų, žemės ūkio 
mokslų kryptys, kurioms 2013 m. skirta 100 valstybės 
finansuojamų vietų.
Pastaraisiais metais šios mokslų kryptys valstybės fi-
nansuojamas vietas dalinosi kartu su kitais biomedici-
nos mokslų studijų srities atstovais. Šiais metais vietoj 
dviejų biomedicinos mokslų studijų sričių krypčių gru-
pių atsirado net 6 krypčių grupės, tarp kurių viena – že-
mės ūkio, miškininkystės, maisto studijų ir žemės ūkio 
mokslų.  
Po iškilmingos diplomų įteikimo šventės premjeras ap-
silankė pagal slėnio „Nemunas“ programą įsteigtame 
atviros prieigos nacionalinio lygio Žemės ir miškų jung-

tinių tyrimų centre. Šio centro modernia-
me šiltnamyje įrengta klimato palaikymo ir 
laistymo valdymo automatizuota sistema 
leidžia palaikyti net 24 skirtingus augimo 
sąlygų režimus, Biodujų laboratorijoje šiuo 
metu atliekami trečios kartos biodegalų iš 
dumblių tyrimai.

Birželio 21 d. Pakruojo miškų urėdijos 
Rozalimo girininkijos Rozalimo miške 
atidarytas apie 4 km ilgio pažintinis 
pėsčiųjų takas, skirtas susipažinti su 
unikaliu Rozalimo pušynu, mitologine 
krašto istorija, Lapgirių ozu, Zigmantiškų 
mitologiniu akmeniu, Paežerių tvenkinio 
užutekiais. Lankytojams įrengta 18 infor-
macinių stendų. 

Birželio 26 d. vyko Lietuvos nepriklau-
somų medienos matuotojų asociacijos 
metinis suvažiavimas ir tarybos posė-
dis, kuriame aptarta asociacijos veikla, 
pristatyta nepriklausomų medienos ma-
tavimų informacinės sistemos naujausia 
versija. 

Birželio 26 d. Telšių rajono savival-
dybėje vyko Telšių rajono savi-
valdybės valstybinės reikšmės 
miškų plotų pakeitimo projekto 
viešas svarstymas.

Birželio 26-27 d. Kauno miškų ir aplinkos 
inžinerijos kolegijoje įteikti diplomai Miš-
ko ūkio specialybės aukštųjų studijų bei 
profesinio mokymo skyriaus ir Rekrea-
cijos, Želdynų dizaino, Hidrotechnikos, 
Žemėtvarkos bei Kadastrinių matavimų 
ir nekilnojamojo turto vertinimo specia-
lybių absolventams.

 Aplinkos ministerija siūlo sugriežtinti 
atsakomybę už Medžioklės taisyklių pa-
žeidimus ir nustatyti ženkliai didesnes 
baudas brakonieriams. Ministerijos pa-
rengtos Administracinių teisės pažeidi-
mų kodekso pataisos pateiktos svarstyti 
vyriausybei.
  

 Valstybinė miškų tarnyba parengė 
Joniškio rajono savivaldybės valstybinės 
reikšmės miškų plotų schemos pakeiti-
mo projektą, su kuriuo galima susipažinti 
Joniškio rajono savivaldybėje arba Vals-
tybinės miškų tarnybos interneto svetai-
nėje. Viešas svarstymas įvyks liepos 19 d. 
11 val. Joniškio rajono savivaldybėje (Li-
vonijos g. 4, Joniškis).
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V. Bergo premijos laureatas 
dr. Bronius Šablevičius

A k t u a l i j o s

Tarptautinė bendruomenė šiemet bir-
želio 5-ąją jau 41-ąjį kartą pažymėjo 
Pasaulinę aplinkos dieną. Labiausiai 

iš visų šalių, nusipelniusių gamtai, šiemet 
pripažinta Mongolija: ji atsisakė aplinką 
teršiančios kalnakasybos, sodina miškus, 
kovoja su žemės dykumėjimu. 

Šventiniai renginiai Vilniuje 
Pasaulinės aplinkos dienos paminėjimas Vil-
niuje vaiskų birželio rytą prasidėjo Viktoro 
Bergo mokinio, Gamtos bičiulių asociacijos 
valdybos pirmininko, laikraščio „Tėviškės gam-
ta“ vyriausiojo redaktoriaus Juozo Stasino 
iniciatyva organizuotu renginiu – ilgamečio 
aplinkosaugininkų vadovo V. Bergo atminimo 
lentos atidengimu prie namo K. Donelaičio g. 
Nr. 16, kur gyveno šis žymus gamtosauginin-
kas. Ją sukūrė dailininkas ir medalių meistras 
Leonas Stasys Makaraitis. Į renginį atvyko 
aplinkos ministras V. Mazuronis, viceministras 
L. Jonauskas, kancleris R. Klovas, VSTT direkto-
rė R. Baškytė, generalinio miškų urėdo pava-
duotojas P. Kanapienis, visuomenės bei žinias-
klaidos atstovai. Aplinkos ministras Valentinas 
Mazuronis ir prof. Jonas Stanaitis atidengė 
Atminimo lentą. 

Gamtosaugos etapus Lietuvoje bei V. Ber-
go nuopelnus šioje srityje trumpai priminė 
J. Stasinas. 

Šiemet Pasaulinės aplinkos dienos šūkiu 
Jungtinės Tautos pasirinko raginimą plane-

Gamtosauga – mūsų kultūros dalis
tos gyventojams maistą vartoti atsakingai: 
„Galvok, valgyk, taupyk“. Pasak ministro 
V. Mazuronio, vienas iš pagrindinių Pasauli-
nės aplinkos dienos tikslų – atkreipti visuo-
menės dėmesį į aplinkosaugos problemas ir 
skatinti jas spręsti.

Vilniaus gyventojai ir svečiai vidurdie-
nį pakviesti į sostinės Europos aikštėje prie 
miesto savivaldybės vykusį renginį „Kokiu 
oru mes kvėpuojame“. Atvykusieji galėjo 
sužinoti, kokia aplinkos oro teršalų koncen-
tracija, kokiuose miestuose ji matuojama, 
susipažinti su pagrindiniais oro kokybės ty-
rimų duomenimis bei jų vertinimu. Aikštėje 
veikė miesto aplinkos apsaugos agentūros 
mobili laboratorija, matuojanti teršalų kon-
centraciją ore, Lietuvos hidrometeorologijos 
tarnybos mobili meteorologinė stotelė. Gre-
ta įrengtame paviljone buvo galima susipa-
žinti su vykdomais aplinkosaugos projektais, 
gauti gamtosauginės literatūros. Pavakarę 
konferencijų centre ,,Dainava“ Aplinkos mi-
nisterija surengė iškilmingą šios dienos mi-
nėjimą. Sveikinimo kalboje aplinkos minis-
tras V. Mazuronis padėkojo į aplinkosaugą 
atėjusiems jauniems žmonėms ir jau kelis 
dešimtmečius dirbantiems veteranams, ku-
riems darbas aplinkosaugoje reiškia tuo gy-
venti. Už pareigingą bei ilgametį darbą be-
veik šimtui šioje sistemoje dirbančių žmonių 
įteiktos ministro padėkos, kitokie paskatini-
mai. Minėjimo dalyvius šventišku koncertu 
džiugino valstybinio orkestro ,,Trimitas“ mu-
zikantai, pasirodymą surengė jaunieji gam-
tininkai bei miško bičiuliai iš Nemenčinės 
vaikų ir paauglių socialinio centro. 

 

Gamtosauginių premijų laureatai
Jau 12-tą kartą kas dveji metai už išskirti-
nius nuopelnus aplinkosaugai įteikiama 
prestižinė V. Bergo premija. Šiemet šią pre-
miją pelnė Aukštaitijos nacionalinio parko 
ir Labanoro regioninio parko direkcijos 
Gamtos skyriaus vyriausiasis specialistas 
dr. Bronius Šablevičius. Laureatas sakė, kad 
gamtosaugininko darbas jam yra ir asme-
ninis gyvenimas, nors gamtininko kelią pa-
sirinko ne iš karto. Vilniaus universitete jis 
studijavo istoriją ir tik po kurio laiko atrado 
savo tikrąjį pašaukimą. Po biologijos studijų 
savo gyvenimą B. Šablevičius paskyrė 
Aukštaitijos nacionalinio parko gamtos 
tyrinėjimui. Už darbą „Erelio žuvininko vei-
simasis, ekologija, elgsena ir apsaugos Li-
etuvoje strategija“ 1993 m. jam suteiktas 
gamtos mokslų daktaro laipsnis. Įvairiuose 
užsienio ir šalies moksliniuose leidiniuose 
dr. B. Šablevičius yra paskelbęs beveik 300 
straipsnių ir apie 50 mokslo tiriamųjų dar-
bų, apie 200 mokslo populiarinimo ir pro-
bleminių straipsnių nacionalinėje ir vietos 
spaudoje. Aukštaitijos NP biologinės įvai-
rovės temomis yra išleidęs 13 knygų, iš jų 
paminėtinos tokios, kaip „Pelėdos ir plėšrie-
ji paukščiai“, „Paklausyk griežlės“, „Aukštaiti-
jos nacionalinis parkas“, „Erelis žuvininkas“, 
„Retosios augalų rūšys ANP 1978-1998 m.“, 
„Vabalai“, „Sfinksai“. Apie 30 metų rinkta me-
džiaga sudėta į šiemet išleistą naują leidinį 
„Lututė: gyvenimas drevėje“. Tai bene svar-
biausias jo gyvenimo darbas. B. Šablevičius 
sako neskaičiavęs naktų, praleistų miške, 
stebint naktinį lutučių gyvenimą. Laurea-

Renginio dalyviai 
atidengus atminimo lentą V. Bergui

Vs
tt

 a
rc

hy
vo

 n
uo

tra
uk

a

4 ■ MūSŲ GIRIOS / 2013 / 06



Sostinės Europos aikštėje vykusiame renginyje „Kokiu oru mes kvėpuojame“ 
demonstruotos mobiliosios laboratorijos

tą žinome ir kaip gamtos fotografą, pelniusį įvairių apdovanojimų 
gamtosaugos parodose.

Šiemet pirmą kartą įteikta ir kita Aplinkos ministerijos premija, 
pavadinta žymaus Lietuvos ichtiologo prof. Juozo Virbicko vardu. 
Profesorius 1990-2003 m. vadovavo Gamtos tyrimo centro Ekologijos 
institutui. Lyginiais metais ši premija bus skiriama už nuopelnus žuvų 
išteklių apsaugai ir žvejybos kontrolei, nelyginiais, kaip šiemet, – už 
nuopelnus žuvininkystės mokslui, visuomenės švietimui ir tausaus 
žuvų išteklių naudojimo propagavimui. Šiemet pirmaisiais šios pre-
mijos laureatais tapo trys mokslininkai: VU dėstytojas dr. Egidijus Bu-
kelskis, LMA vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Jagvyga Olechnovičie-
nė ir Gamtos tyrimo centro Ekologijos instituto laboratorijos vedėjas 
dr. Vytautas Kesminas. 

Kitos paskatos gamtos sergėtojams
Be Aplinkos ministerijos kasmet teikiamų Garbės ir ,,Už visuome-
ninę veiklą“ ženklų (šiemet Garbės ženklu paskatintas Dieveniškių 
RP direkcijos vadovas Robertas Jomantas), ministerijos kancleris 
Robertas Klovas pristatė įsteigtus pasižymėjimo tarnyboje ženkle-
lius ,,Aplinkos apsauga“, kuriais siekiama pažymėti ministerijos sis-
temos darbuotojus, nepriekaištingai išdirbusius 10, 20, 30, 40, 50 ir 
daugiau dešimtmečių. Kadangi tokių būtų šimtai, minėjime paska-
tinta 12 ,,auksinių“ darbo veteranų, dirbusių gamtosaugoje ir miškų 
apsaugoje 50 ir daugiau metų. Tarp jų – keli miškininkai: Kretingos 
miškų urėdas Antanas Baranauskas, Šilutės miškų urėdas Stepas Bai-
rašauskas, Valstybinio miškotvarkos instituto miškotvarkos projekto 
autorius doc. Algirdas Rutkauskas, Vilniaus miškų urėdijos Verkių gi-
rininkijos girininkas Valdas Liegus, Kretingos miškų urėdijos Darbėnų 
girininkijos girininkas Vilius Perkamas, buvęs Veisiejų miškų urėdijos 
Kapčiamiesčio girininkijos girininkas Vytautas Stacevičius (dabar dir-
ba urėdijos ryšių su visuomene specialistu). Ministro padėkomis ap-
dovanoti šie miškininkai: Aplinkos ministerijos Miškų departamento 
direktorius Valdas Vaičiūnas, šio departamento Miškotvarkos ir miško 
išteklių skyriaus vedėjas Viktoras Karašauskis, Valstybinės miškų tar-
nybos direktorius Rimantas Prūsaitis, Valstybinio miškotvarkos insti-
tuto direktorius Alfredas Galaunė, Anykščių miškų urėdijos Troškūnų 
girininkijos girininkas Audrius Kusta, Šiaulių miškų urėdijos Rėkyvos 
girininkijos girininkė Aurelija Jočienė, Mažeikių miškų urėdijos Sedos 
girininkijos girininkas Bronislovas Noreika, Valstybinės miškų tarny-

bos Nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus vyriausiasis speci-
alistas Saulius Jezukevičius, Miškų kontrolės skyriaus Alytaus terito-
rinio poskyrio vyriausiasis specialistas Juozas Politika, Marijampolės 
teritorinio poskyrio vyriausiasis specialistas Edvilas Pėtelis.

Už visuomenines iniciatyvas paskatinti: buvusi Lazdijų rajono 
Kapčiamiesčio vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Birutė 
Stacevičienė – už informacinio namelio – miško muziejaus įkūrimą ir 
edukacinę veiklą; Nacionalinės teismų administracijos darbuotojas 
Antanas Girnius – už pastangas įgyvendinti idėją atsisakyti popieri-
nių dokumentų naudojimo ir pereiti prie elektroninių dokumentų 
puoselėjant gamtą; Gargždų bendruomenė – už indėlį įgyvendinant 
Europos kraštovaizdžio konvenciją, įtraukiant visus bendruomenės 
narius tvarkyti ir puoselėti Gargždų kraštovaizdį; ūkininkai Edita ir 
Erikas Laiconai – už Jurbarko rajono Seredžiaus seniūnijoje, savoje 
žemėje saugomus Margupio šlaituose ir slėnyje augančius kada-
gynus bei stepines pievas, kuriose auga daug į Lietuvos raudonąją 
knygą įrašytų augalų; nardymo centras „Diugonis“ – už rengiamas 
šalyje akcijas ežerams valyti; Baltijos aplinkos forumas – už iniciaty-
vą „Pranešk apie skriaudžiamą gamtą“; Lietuvos gamtos fondas – už 
projektą pamestai žvejybos įrangai, seniems žvejų tinklams Baltijos 
jūroje surinkti; TV laidų autorius Paulius Korsakas – už idėjos „Paga-
vai – paleisk“ propagavimą žvejyboje. Paskatinti kasmetinio konkur-
so „Pasiekimai aplinkosaugoje“ laimėtojai: AB „Achema“, UAB „Šiaulių 
vandenys“,  UAB „Traidenis“, UAB „Kibiras“ ir UAB „Aq Wiring Systems“.  
Pasaulinės aplinkos dienos proga Aplinkos ministerijoje atidary-
ta Lietuvos laukinės gamtos fotografijų konkurso „Gintarinis žaltys 
2012“ laureatų darbų paroda. 

MG inf.

Įsteigti nauji ilgametės ir nepriekaištingos tarnybos 
aplinkos apsaugoje pažymėjimo ženkleliai 
(juo apdovanotas miškotvarkininkas Algirdas Rutkauskas)

Pasaulinės aplinkos dienos minėjime pagerbti aplinkosaugos senjorai veisiejiškiai 
Ona ir Vytautas Stacevičiai sutiko bendraminčių miškininkų
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A k t u a l i j o s
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2003–2013 metų sudarytų ilgalaikių sutarčių medienos pirkimui dinamika (tūkst. m3)

Miškų urėdijos perims daliį nuosavybės 
teisėms atkurti nepanaudotų miškų 
Aplinkos ministerija birželio 5 d. paskelbė, 
kad šalies Vyriausybė protokoliniu sprendi-
mu pritarė siūlymui valstybinius miško skly-
pus, rezervuotus nuosavybės teisėms atkurti, 
bet tam nepanaudotus, priskirti valstybinės 
reikšmės miškams ir perduoti juos patikėji-
mo teise valdyti miškų urėdijoms. Perduotini 
tie miško sklypai, kurie yra įsiterpę į valstybi-
nės reikšmės miškus arba su jais ribojasi, yra 
10 ha ir didesni ir turi privažiavimą.

Valstybinės miškų tarnybos duomeni-
mis, šalyje dar yra apie 250 tūkst. ha arba 12 
proc. valstybinių miškų, kurie lig šiol nepa-
naudoti nuosavybės teisėms atkurti. Apie 15 
tūkst. ha jų yra įsiterpę į valstybinės reikšmės 
miškų plotus, o apie 44 tūkst. ha su jais ri-
bojasi. Miškų urėdijoms valdyti pasitikėjimo 
teise turėtų būti perduota apie 74 tūkst. ha 
rezervuotų privatizacijai miškų.

Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Že-
mės ūkio ministerijos birželio 19 d. vykusia-
me pasitarime, dalyvaujant generaliniam 
miškų urėdui Benjaminui Sakalauskui, Na-
cionalinės žemės tarnybos direktoriui Vitui 
Lopiniui bei Generalinės miškų urėdijos ir 
Nacionalinės žemės tarnybos darbuoto-
jams, aptarti valstybinių miškų, nepanaudo-
tų nuosavybės teisių atkūrimui, priskyrimo 
valstybinės reikšmės miškų plotams prakti-
niai įgyvendinimo klausimai.  

Nacionalinės žemės tarnybos direktorius 
V. Lopinys informavo apie žemės ir miško par-
davimo galimybes, išsakė pageidavimą, kad 
atsakingos institucijos, derindamos žemės 
pardavimo bei kitus dokumentus, susijusius 
su žemės reforma, tai darytų kuo operatyviau.  
Aplinkos ministerija įpareigojo Generalinę 

miškų urėdiją užtikrinti, kad miškų urėdijos 
kartu su Nacionalinės žemės tarnybos te-
ritoriniais žemėtvarkos skyriais ir su žemės 
reformą vykdančiais specialistais įvertintų 
vietose, į kuriuos miškus nėra pretendentų 
atkurti nuosavybės teises ir juos būtų galima 
priskirti valstybinės reikšmės miškų plotams, 
vadovaujantis Vyriausybės 2013 m. birželio 
3 d. pasitarime nustatytais kriterijais.   

Pasitarime aptartas ir kitas labai svarbus 
klausimas – žemės pirkimas miškui įveisti. 

Medienos prekybos iš valstybinių miškų 
aktualijos 

 Birželio 11 d. apvaliosios medienos elek-
troninėje pardavimų sistemoje (AMEPS) 
buvo paskelbti 2013 m. II-ojo pusmečio 
medienos aukciono rezultatai. Pirkėjai ak-
tyviai dalyvavo pusmetinėms ir ilgalaikėms 
sutartims sudaryti aukcionuose – sistemoje 
užregistruota per 1700 pasiūlymų. Visuose 
aukcionuose parduota per 90 proc. apvalio-
sios medienos ir 54 proc. kirtimo atliekų. Pa-
klausiausi buvo eglės, pušies, uosio popier-
medžiai, taip pat beveik visi pjautinieji rąstai 
(beržo, eglės, pušies, ąžuolo), jų parduota virš 
90 proc. Kiek daugiau liko neparduota mal-
kinės medienos – 5,9 proc., drebulės ir beržo 
popiermedžių – atitinkamai po 6,7 ir 5,7 proc. 
Nupirkta tik 54 proc. miško kirtimo atliekų. 
Aukcione vidutinė apvaliosios medienos 
pardavimo kaina buvo apie 131 Lt/m3, kuri 
yra mažesnė už 2011 m. – 140 Lt/m3 viduti-
nę apvaliosios medienos kainą. Pagrindinių 
sortimentų kaina apie 10 proc. mažesnė nei 
Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje.

 LR Vyriausybės kanceliarijoje birželio 20 
d. surengtame pasitarime, dalyvaujant Mi-
nistro pirmininko patarėjai J. Juozaitienei, 

Aplinkos ministerijos Miškų departamento 
direktoriui V. Vaičiūnui, generalinio miškų 
urėdo pavaduotojui G. Visalgai, asociacijos 
„Lietuvos mediena“ direktoriui R. Beinortui, 
Raseinių miškų urėdijos urėdui A. Kilčaus-
kui, konkurencijos tarnybos, Europos teisės 
departamento prie Teisingumo ministerijos 
atstovams, aptartos prekybos apvaliąja me-
diena iš valstybinių miškų aktualijos. Akcen-
tuota, kad elektroninė apvaliosios medienos 
pardavimų sistema iš valstybinių miškų, 
bene vienintelė Lietuvoje, veikia efektyviai.
Pagrindinis dėmesys skirtas Lietuvos perdir-
bėjų apsirūpinimui žaliavine mediena bei 
įvykusių 2013 m. II pusmečio aukcionų re-
zultatams. Pažymėta, kad Lietuvoje yra ma-
žiausios pagrindinių medienos sortimentų 
kainos tarp aplinkinių valstybių bei mažiau-
sias medienos eksportas iš valstybinių miškų 
tarp Baltijos valstybių.
Generalinės miškų urėdijos iniciatyva Lie-
tuvos perdirbėjai skatinami sudaryti ilgalai-
kes sutartis, kurios yra dešimtmečiui į ateitį 
pagrindinis žaliavos užsitikrinimo garantas. 
Šiuo metu tokių sutarčių sudaryta apie 55 
proc. nuo visos parduodamos apvaliosios 
medienos.
Pasitarime pritarta Generalinės miškų urėdi-
jos pateiktam prekybos taisyklių projektui, 
pagal kurį ilgalaikes sutartis galės sudaryti pir-
kėjai, dalyvavę aukcionuose ne mažiau kaip 5 
metus, ir pastoviai pirkę medieną miškų urė-
dijose. Tai turėtų dar labiau padėti Lietuvos 
perdirbėjams apsirūpinti žaliavine mediena 
per 2014 m. I pusmečio aukcionus, suteiktų 
realią galimybę naujų darbo vietų kūrimuisi 
medienos perdirbimo sektoriuje bei padidin-
tų mokesčius į valstybės biudžetą. 

parengta pagal VMt ir GMu inf. 

Racionaliam 
valstybinių miškų išteklių naudojimui

Rezervuoti miškai (~250 tūkst. ha)

 Suprojektuoti grąžinimui  Parduodami
 10 ha ir didesni, su privažiavimu  Ribojasi su valst. reikšmės 
 Įsiterpę tarp valst. reikšmės miškų  miškais

Preliminarūs vertinimai

70 tūkst. ha
350 mln. Lt

15
tūkst. ha

15 tūkst. ha

44 tūkst. ha

107 tūkst. ha
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Kam teko lankytis šių metų  didžiausioje miškininkystės parodoje 
Europoje Elmia Wood 2013 neabejotinai pasakys, jog verta buvo 
važiuoti į Švediją. Mat, Jönköping mieste birželio 5–8 dienomis lan-

kytojai betarpiškai galėjo susipažinti su naujausiomis miškininkystės tech-
nologijomis bei miško ruošimo ir apdirbimo technika.

Organizatorių tiksliais paskaičiavimais, Elmia Wood 2013 parodą ap-
lankė 54215 lankytojų. Rekordas priklausė trečiai dienai, kuomet parodoje 
pabuvojo 18400 žmonių. Tradiciškai šią parodą aplanko nemažai miškinin-
kų bei miško darbuotojų iš Lietuvos. 

Šių metų Elmia parodoje demonstruotos ateities technologijos – pir-
mą kartą parodos istorijoje pateikta tiek daug technologiškai atnaujintų 
produktų ir sprendimų. Dideliam techniniam progresui be jokios abejo-
nės didžiausią įtaką daro vis pigesnės ir labiau prieinamos kompiuteri-
nės technologijos. 

– Trumpai tariant, sprendimus, kuriuos pristatė firmos šių metų parodo-
je, prieš 15 metų naudojo tik NASA. Dabar visa tai įmanoma įsigyti, tarkim, 
vos už 99 dolerius, – teigė Torbjörn Johnsen, vienas iš parodos organizato-
rių. – Didelio galingumo kompiuterių, greitų procesorių panaudojimas šių 
dienų gamintojams sudaro visai kitokias galimybes nei prieš kelis metus.

Elmios parodoje demonstruotos inovacijos, kurios įmanomos tik pri-
taikius vis sparčiau ir sparčiau besivystančias kompiuterines technologijas. 
Pavyzdžiui, Intelligent Boom Control (IBC) – pristatyta John Deer programa 
krano svirties valdymui; T–Bear – Torbjörno Ericssono sukonstruota bal-
su valdoma medkirtė; Hanso Thunandero užpatentuotos miško sodinimo 
technologijos, kuriose taikomi GPS, ortofotonuotraukų ir per atstumą val-
domų bepiločių orlaivių duomenys – tai tik dalis naujai pateiktų naujovių.

– Inovacijos, naujos koncepcijos ir nauji ekonominiai sprendimai miš-
kininkystėje tarnauja kaip išeities taškas ir pagrindas naujiems išradimams, 
o vėliau – efektyvesnei bei protingesnei ateities miškininkystei, – pabrėžė 
Torbjörn Johnsen. 

Be nedidelių firmų (kartais atstovaujamų tik vieno savininko), Elmia 
parodoje dalyvavo miškų ūkio mašinų gamintojai – gigantai. Didžiausio 
susidomėjimo ir įvertinimo susilaukė firmos Ponsse naujovė. Šio koncerno 
pristatyta aštuonratė medkirtė Scorpion pribloškė visus savo konstrukciniu 
sprendimu – unikalios formos manipuliatoriumi. Manipuliato rius C50 savo 
forma primena apverstą timpą (apverstą Y raidę) – abu jo petys sumontuoti 
operatoriaus kabinos šonuose, todėl paties manipuliatoriaus rėmas yra virš 
operatoriaus galvos. Naujos konstrukcijos pranašumas pasireiškia tame, jog 
operatorius turi puikų regėjimo lauką, o pati mašina pasižymi dideliu sta-
bilumu, nes kabina sumontuota medkirtės centrinėje dalyje. Operatorius 
užtikrintai jaučiasi mašinai dirbant net nelygioje vietovėje. Scorpione su-
montuotas šešių cilindrų Mercedes-Benz Euromot 4F 6 galingas ir draugiškas 
aplinkai variklis. Serijiniu būdu ši mašina bus gaminama nuo 2014 metų.

Įdomius sprendimus pademonstravo firma Komatsu, pristatydama me-
dvežę Komatsu 845. Gamintojo žodžiais, tai mašina, tenkinanti visus varto-
tojo lūkesčius. Pavyzdžiui, Švedijos rinkos jau nenustebinsi įmontuotomis 
galinėmis šviesomis, kurios palengvina transportavimą. Taip pat naudojami 
judantys priekiniai žibintai. Minėtoje medvežėje sumontuotas variklis, ati-
tinkantis Stage 4 normas, kurios privalomos ES jau nuo 2015 metų. 

Kita miškininkystės paroda Švedijoje vyks 2015 metais (birželio 4–6 die-
nomis) – tai bus Skogs Elmia, kitaip vadinama mažoji Elmia. Didžioji tarp-
tautinė miškininkystės paroda Elmia Wood vyks 2017 metais birželio 7–10 
dienomis.

Inovatyvių sprendimų parodoje
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Nuo 2013 m. kovo 3 d. įsigaliojęs naujasis 
ES medienos reglamentas (Nr. 995/2010) 
daugiausia turės įtakos medieną importuo-
jančioms bendrovėms ir šalies miškų val-
dytojams, kertantiems medieną ne tik savo 
reikmėms. Vienas iš veiksnių, lėmusių minėto 
reglamento atsiradimą, tai problemos, susiju-
sios su neteisėta mediena. Europos medienos 
prekybos federacijos duomenimis, neteisėtai 
gauta mediena sudaro apie 20-40 proc. pa-
saulio pramonėje naudojamos medienos. 
Nelegalios medienos produktų vertė kasmet 
sudaro 30-100 milijardų JAV dolerių. Apie 20 
proc. visos nelegalios medienos patenka į ES 
rinką. Remiantis JT Comtrade duomenų bazės 
informacija, pagrindiniai neteisėtai gautos 
medienos regionai yra: Lotynų Amerika, Cen-
trinė Afrika ir Rusijos federacija. Didžioji dalis 
neteisėtai gautos medienos keliauja į Kiniją, 
kurioje ji perdirbama ir toliau eksportuojama 
į kitas šalis. Dėl tokios žaliavos naudojimo nai-
kinami miškai ir su jais susiję ištekliai. Nesąži-
ninga konkurencija iškreipia medienos rinką, 
valstybės praranda pajamas, todėl didėja soci-
alinė nelygybė, auga organizuotas nusikalsta-
mumas bei korupcija. Siekiant spręsti minėtas 
problemas, kai kurios šalys priėmė nacionali-
nius teisės aktus, kuriuose numatomos apsau-
gos priemonės, kad neteisėtai gauta mediena 

nepatektų į šių šalių rinkas (pvz., JAV Lacey 
aktas, Australijos neteisėto miškų kirtimo už-
kardymo dokumentas ir kt.). ES taip pat bandė 
spręsti šią problemą, inicijuodama „Savanoriš-
kus partnerystės susitarimus dėl miškų teisės 
aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į 
ES importuojamai medienai ir medienos pro-
duktams (FLEGT)“, kuriuose didžiausias dėme-
sys skiriamas tropiniams miškams. Tačiau dėl 
ilgo ir komplikuoto derybų proceso tarp ES ir 
šalių, norinčių dalyvauti FLEGT susitarimuose, 
kol kas medienos rinkoje galiojančių FLEGT 
licencijų nėra. Siekiant efektyviau spręsti 

minėtas problemas, ES ėmėsi iniciatyvos ap-
saugoti savo rinką nuo neteisėtai gautos me-
dienos, priimdama ES medienos reglamentą, 
kuris skirtas užkirsti kelią ir sumažinti riziką 
neteisėtos medienos patekimui į ES rinką bei 
sušvelninti neigiamą poveikį miškams pasau-
liniu mastu. Siekiant šio tikslo, reglamente 
numatytos priemonės, užtikrinančios, kad į 
ES rinką nepatektų mediena, kuri nukirsta ar 
pagaminta, pažeidžiant tarptautinius ir naci-
onalinius teisės aktus. Pagal reglamente pa-
teiktą apibrėžimą, ji būtų traktuojama, kaip 
neteisėta mediena. Šis reglamentas skirtingų 

ES 
medienos reglamento taikymas Lietuvoje

GeriMantas GaiGalas
siGitas Girdziušas

uaB „nepcon lt“ sertifikavimo vadybininkai

UAB „NEPCon LT“ kartu su ASU 
gegužės 22 d. organizuotame se-
minare „ES medienos reglamen-
to taikymas Lietuvoje“ dalyvavo 
daugiau nei 80 atstovų iš Aplinkos ministerijos Miškų 
departamento, Generalinės miškų urėdijos, miškų urė-
dijų, medienos apdirbimo, prekybos įmonių bei ASU, 
miško savininkų asociacijų, kitų organizacijų. Dalyviai 
supažindinti su šio reglamento reikalavimais, praktiniais 
žingsniais, siekiant, kad verslas suspėtų reaguoti į nau-
jus pasikeitimus ir iššūkius. Šia tema pranešimus skaitė 
aplinkosauginio sertifikavimo ir konsultavimo įmonės 
,,NEPCon“ generalinis direktorius Peter Feilber, Lenkijos 

padalinio vadybininkas Piotr No-
wak, Lietuvos padalinio sertifika-
vimo vadybininkas Sigitas Girdziu-
šas, Valstybinės miškų tarnybos 

direktoriaus pavaduotojas Albertas Kasperavičius, šios 
tarnybos Miško naudojimo ir statistikos skyriaus vedėjas 
Darius Vižlenskas, Valstybinės ne maisto produktų ins-
pekcijos vyriausioji valstybinė inspektorė Liubov Grabu-
sova, IKEA miškininkystės koordinatorė Eglė Petrylaitė ir 
ASU profesorius Darius Danusevičius. Seminaro dalyviai 
turėjo galimybę ir neformalioje aplinkoje pasikeisti nuo-
monėmis apie problemas ir iššūkius, susijusius su ES me-
dienos reglamento įgyvendinimu Lietuvoje.

A k t u a l i j o s
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suinteresuotų pusių vertinamas įvairiai. Aplin-
kosauginėms organizacijoms tai yra svarbus 
instrumentas, užtikrinantis ilgalaikę medie-
nos teisėtumo stebėseną, o verslo įmonės 
susiduria su papildomomis prievolėmis ir są-
naudomis įdiegti priemones, užtikrinančias, 
kad jų verslas naudoja tik teisėtai importuotą 
medieną iš ne ES šalių. 

ES medienos reglamente numatyti 
reikalavimai daugiausia skirti veiklos vyk-
dytojams – įmonėms, pirmą kartą teikian-
čioms medieną ar jos produktus ES rinkai 
ir prekiautojams – įmonėms, perkančioms 
ar parduodančioms jau pateiktą vidaus rin-
kai medieną ar jos produktus. ES medienos 
reglamentas Lietuvoje labiausiai aktualus 
medieną įvežančioms bendrovėms, kurios 
pagal minėtą reglamentą atsakingos už pri-
valomą deramo patikrinimo sistemos sukū-
rimą – priemonių ir procedūrų rinkinį, kuris 
veiksmingai sumažintų neteisėtos medienos 
riziką tiekimo grandinėje. Pastebėtina, kad 
veiklos vykdytojams yra priskiriami ir miškų 
savininkai bei valdytojai, kurie medieną nau-
doja ne tik savo reikmėms, bet ir parduoda 
ES pirkėjams. Kiekvienas veiklos vykdytojas 
turi įdiegti deramo patikrinimo sistemą, už-
tikrinančią informacijos apie importuojamos 

medienos ar jos produktų tiekėją, medžių 
rūšį, tūrį, kilmę (kartu su medienos teisėtu-
mą įrodančiais dokumentais) prieinamumą. 
Remiantis šia informacija, veiklos vykdytojas 
turės įvertinti riziką pagal regioną, rūšį ir tie-
kimo grandinę, kuri gali būti „didelė“ arba 
„maža“. Vertinant neteisėtos medienos iš 
kitų šalių patekimo į ES riziką, verslo subjek-
tai turi atsižvelgti į kritinius taškus, kuriuose 
neteisėtos medienos ar jos produktų pate-
kimo galimybė labiau tikėtina. Šie kritiniai 
taškai gali būti miškų valdymo, medienos 
ruošos, transportavimo, pardavimo ir teisi-
nių dokumentų lygmenyje. Nustačius rizikos 
laipsnį pagal veiklos vykdytojui prieinamą 
informaciją, turi būti numatytos rizikos ma-
žinimo priemonės, kurios gali apimti: tiekėjo 
pakeitimą, papildomos informacijos rinkimą, 
auditus vietoje, dialogą su pirkėju, tiekimo 
grandinės valdymo pakeitimus, įsitraukimą į 
trečios šalies sertifikavimo sistemą ir kt. 

Seminare diskutuota, kaip teisingai įver-
tinti rizikos laipsnį tam tikriems regionams 
arba tiekėjams, nes įvairūs veiklos vykdyto-
jai tą patį regioną arba tiekėją gali vertinti 
skirtingai. Dalyviai domėjosi apibendrintais 
rizikos vertinimo kriterijais, kurie būtų priei-
nami visiems, bei galimybe turėti mecha-

nizmą, kad būtų galima dalintis informacija 
apie problematiškus pirkėjus.

Taip pat ES medienos reglamente nu-
matyta, kad kiekviena šalis turi paskirti 
kompetentingą instituciją, atsakingą už šio 
reglamento įgyvendinimą. Lietuvoje už ES 
medienos reglamento įgyvendinimą atsa-
kingomis institucijomis paskirtos: Valstybi-
nė miškų tarnyba (atsakinga už apvaliosios 
medienos pateikimo rinkai kontrolę) bei 
Valstybinė ne maisto produktų inspekcija 
(atsakinga už medienos produktų patei-
kimo rinkai kontrolę). Minėtos institucijos 
savo kompetencijos srityje turės atlikti pe-
riodinius ir „pagal skundus“ rinkos subjektų 
patikrinimus, taikyti sankcijas pažeidėjams, 
teikti ataskaitas ir kt. 

Seminare nemažai dalyvavusių įmonių 
turi miškų sertifikavimo schemų sertifika-
tus, todėl kilo klausimas, ar turint juos bus 
įgyvendinti reglamento reikalavimai. Tačiau 
reikia pastebėti, kad ES pripažįsta tik FLEGT 
(kurių šiuo metu dar nėra) ir CITES licencijas, 
kaip teisėtumą įrodančius dokumentus. Jo-
kia trečios šalies sertifikavimo schema, kaip 
teisėtumo įrodymas, nėra oficialiai pripažįs-
tama. Visgi reglamente akcentuojama, kad 
kai kurios sertifikavimo schemos gali būti 
naudojamos rizikos įvertinimui ir sumaži-
nimui. Be to, ir pačios schemos pastaruoju 
metu buvo papildytos reikalavimais, susi-
jusiais su minėto reglamento nuostatomis. 
Taigi atliekant rizikos vertinimą, galima tai-
kyti sertifikavimą, kaip labai efektyvų ins-
trumentą. Todėl tikėtina, kad dėl ES medie-
nos reglamento reikalavimų sertifikavimo 
poreikis ateityje didės. Seminaro pranešėjų 
nuomone, daugeliu atvejų sertifikuotos me-
dienos įsigijimas gali būti vienintelė tinkanti 
ir realiai įgyvendinama rizikos sumažinimo 
priemonė. 

Visą dieną gilinantis į ES medienos re-
glamento teisinius aspektus, seminaro pa-
baigai labai tiko šiek tiek nekasdieniškas ir 
inovacinis ASU Miškų ir ekologijos fakulteto 
prof. Dariaus Danusevičiaus pranešimas apie 
DNR panaudojimo galimybes medienos kil-
mei nustatyti. 

Didelis seminaro dalyvių skaičius ir jų 
aktyvumas užduodant klausimus, dalyvau-
jant diskusijose, parodė, kad renginys buvo 
reikalingas, ir nemažai daliai įmonių rūpi at-
sakingas gamtos išteklių naudojimas. Jeigu 
seminare negalėjote dalyvauti, daugiau in-
formacijos apie renginį ir kai kuriuos prane-
šimus galite rasti, apsilankydami UAB „NEP-
Con LT“ internetiniame puslapyje www.
nepcon.net/lt_ESMR 
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M i š k i n i n k y s t ė

Mokslinis eksperimentas peraugo 
iį ūkinę gamybą
Prieš 12 metų (2001-2002 m.) Lietuvos miškų 
instituto tuometinėje Molekulinės geneti-
kos ir biotechnologijos laboratorijoje buvo 
įsisavinta naujovė – hibridinės drebulės mi-
kroklonavimo technologija in vitro metodu. 
Džiaugtasi, kad iš minimalaus reprodukcinės 
medžiagos kiekio per trumpą laiką galima 
padauginti ir išauginti be užkrato daug kloni-
nių sodmenų, dauginti vertingų augalų rūšis, 
kurios nesidaugina tradiciniais vegetatyvinio 
dauginimo būdais. 

Mėgintuvėlyje išauginti mini medeliai 
buvo aklimatizuojami specialiose daigintu-
vėse ar šiltnamyje, sudarant aukštą santy-
kinę drėgmę, auginami durpinėje tabletėje 
ar durpžemio vazonėliuose su uždara šaknų 
sistema. 

Šioje laboratorijoje 2003-2007 m. pa-
dauginta ir adaptuota apie 10 000 hibridi-
nės drebulės augūnų, kurių tolimesnį augi-

Hibridinė drebulė: 
kodėl vienų giriama, kitų peikiama? 

VacloVas trepėnaitis

LAMMC Miškų institute ir Kėdainių miškų urėdijoje gegužės 17 d. surengtame seminare ,,Žemės apželdinimo greitai au-
gančiais medžiais galimybės ir geroji patirtis, pasinaudojant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa“ dar kartą 
pranešimuose apžvelgtos plantacinės miškininkystės perspektyvos Lietuvoje bei hibridinės drebulės dauginimo ir veisimo 
technologijos. Išvykose apžiūrėti Dubravos ir Kėdainių miškų urėdijose įveisti hibridinės drebulės bandomieji želdiniai; 
diskuota, ar tikslinga šiuos želdinius plačiau veisti gamybiniu mastu. 

mą nuspręsta išbandyti miško sąlygomis. Jų 
kelio į mišką pradžia aprašyta ,,Mūsų girių“ 
žurnale (2004 m. 10 nr.) istraipsnyje ,,Kėdai-
niečių eksperimentas“. Kėdainių miškų urė-
das Juozas Girinas tuomet rašė, kad 2003 m. 
pavasarį iš Miškų instituto laboratorijos par-
sivežė daugiau nei 100 adaptuotų šios dre-
bulės klono 51 DF 1001 daigelių. Per vasarą 
jie auginti šiltnamyje, rudenį pasiekė 1,5-2 m 
aukštį. 2004 m. gegužės pradžioje sodinu-
kai persodinti į Lančiūnavos girininkijoje tų 
metų kovo mėn. iškirstą Ia boniteto drebuly-
ną. Entuziastas miškų urėdas 2003 m. gruodį 
dar parsivežė daugiau nei 200 šio hibrido 
daigelių, turinčių vos 4-5 lapelius. Peržie-
moję miškų urėdijoje ant palangės, daigeliai 
2004 m. auginti šiltnamyje, o 2005 m. perso-
dinti į mišką. Kėdainiečiai įvairių klonų hibri-
dinės drebulės bandomųjų želdinių įveisė ir 
Dotnuvos girininkijoje.

Dubravos EMM urėdijos Vaišvydavos 
girininkijoje, parodomuosiuose želdiniuose 

2003 m. pavasarį taip pat pasodintas nedi-
delis sklypelis (0,07 ha) hibridinės drebulės 
(klonas 51DF1001). Sodinta Nc augavietėje į 
neruoštą dirvą. Plečiant hibridinės drebulės 
adaptaciją miškuose, jų bandomieji želdiniai 
vėliau įveisti Šiaulių, Radviliškio, Kaišiadorių, 
Kazlų Rūdos, Švenčionėlių miškų urėdijo-
se. Aplinkos ministerijos užsakymu 2008-
2009 m. Miškų instituto laboratorijoje vyko 
hibridinės drebulės mikroklonavimo tech-
nologijos tobulinimas (keisti indai, terpės 
sudėtis, pirminės adaptacijos sąlygos ir kt.), 
parengtos masinio dauginimo in vitro meto-
du rekomendacijos. 

Pagal ES Kaimo plėtros programos 2007-
2013 m. paramos priemones miškininkystei 
ir energetikai ėmus mokėti pastaraisiais me-
tais už 1 ha įveistų greitai augančių hibridi-
nių drebulių trumpos rotacijos plantacinių 
želdinių palankiose ūkininkauti vietovėse 
9397,14 Lt, mažiau palankiose vietovėse – 
10 739,59 Lt, o už 1 ha kitų greitai augančių 

Hibridinės drebulės 
bandomieji želdiniai 
Kėdainių miškų urėdijos 
Lančiūnavos girininkijoje
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Dr. (HP) Sigutė Kuusienė Miškų instituto Miško augalų biotechnologijų 
laboratorijoje

medžių trumpos rotacijos plantacinių želdinių – atitinkamai 4698,57 
Lt ir 5369,79 Lt, šių hibridinių medžių dauginimu ir veisimu komerci-
niais tikslais susidomėjo UAB ,,Euromediena“, juos ėmė veisti ir pri-
vačių žemių savininkai. UAB ,,Euromediena“ pasiūlė Miškų institutui 
2009 m. vykdyti bendrą projektą, instituto Miško augalų biotech-
nologijų laboratorijai išauginti per metus in vitro būdu padaugintų 
ir adaptuotų 1 mln. hibridinės drebulės sodinukų. Mokslo instituci-
jų darbuotojai sukruto populiarinti plantacinę miškininkystę, rengti 
regionuose miško dienas – seminarus, teikti šių želdinių veisėjams 
konsultacijas. Vien ,,Mūsų giriose“, pvz., 2010 m. buvo išspausdinti 4 
straipsniai, propaguojantys hibridinę drebulę ir jos veisimą. 2013 m. 
išleistos naujos ,,Hibridinės tuopos plantacinių miškų veisimo ir augi-
nimo rekomendacijos“. 

Miškų instituto Miško augalų biotechnologijų laboratorijos ve-
dėja dr. (HP) Sigutė Kuusienė pranešime ,,Hibridinės drebulės klonų 
dauginimo audinių kultūroje ir sodmenų su uždara šaknų sistema 
išauginimo patobulintos technologijos ypatumai“ supažindino su 
paprastosios drebulės ir jos hibridų in vitro sąlygomis augimą skati-
nančių cheminių medžiagų poveikio tyrimais ir dabar taikomomis 
2009-2011 m. patobulintomis technologijomis, veisiant hibridinę 
drebulę bandomuosiuose ir plantaciniuose želdiniuose. Pranešime 
ji sakė, kad 2009-2011 m. tobulinant mikroklonavimo technologiją 
gauta 15-25 hibridinės drebulės ūgliukų iš indelio, o pakeitus terpės 
sudėtį – 25-50 ūgliukų. Adaptacijos kambariuose tirtas apšvietimo 
(taikytas baltos ir raudonos – mėlynos spalvos apšvietimas) ir augimo 
reguliatorių (ABR ir PBZ) įtaka hibridinės drebulės mikroūglių rizoge-
nezei po 28 dienų. 

2010 m. išauginta adaptacijai vidutiniškai 49156 ūgliukai, arba 
4096 vnt. per mėnesį, o 2011 m. – 734 824 ūgliukai, arba 61235 vnt. 
per mėnesį. 2010 m. buvo adaptuota 397 595 vnt., jų išlikimas – 80,95 
proc.; 2011 m. adaptuota 678 900 vnt., išlikimas – 92,38 proc. 

Hibridinės drebulės veisimo entuziastai teigia, kad mikroklona-
vimo būdas išplečia genetiškai identiškų individų ir aukštos kokybės 
sodmenų išauginimo galimybes, leidžia dauginti augalus visus metus, 
išvengiant sezoniškumo, patogiau padaugintus augalus transportuo-
ti. Tačiau kloninių sodmenų auginimas laboratorijoje su uždara šaknų 
sistema visus metus yra gana brangus dauginimo metodas, reika-
laujantis sudėtingos įrangos, specifinių sąlygų, aukštos kvalifikacijos 
specialistų, todėl šių sodmenų didelė savikaina. Ir doc. S. Kuusienė 

pranešime pripažino, jog hibridinės drebulės mikroklonavimo tech-
nologijoje taikant in vitro sistemą yra nemažai subtilybių, specifinių 
sąlygų. Pirma, svarbi terpės sudėtis, jos konsistencija, pH, mikroūglių 
būklė, eksplantų dydis ir būklė, eksplantų auginimo indelių dydis ir 
forma, aplinkos sąlygos. Būtinos ir techninės sąlygos: specializuota 
laboratorija su įranga, cheminiai reagentai, reikiamo galingumo sta-
bilus elektros energijos tiekimas bei stabilaus slėgio vandens šaltinis. 
Be to, reikia nuolatinių finansinių išteklių ir kvalifikuotų darbuotojų, 
turinčių darbo laboratorijoje įgūdžių bei reikiamų žinių apie augalų 
biologiją, fiziologiją, genetiką, mikrobiologiją. 

Ex vitro sąlygomis padaugintus augalus adaptuojant svarbu: pa-
talpos, indai, kitos priemonės, mikroūglių būklė, substratas, aplinkos 
sąlygos, šiltnamiai (reikalinga rūko sistema), adaptuotų sodinukų 
perkėlimas į medelyną, kur susodintiems į konteinerius sodinukams 
būtinas stacionarus laistymas. 

 
Pigesni dauginimo būdai
Prieš trejus metus Anykščių miškų urėdijos Pavarių medelyne įsisavinta 
hibridinės drebulės sodmenų dauginimo gyvašaknėmis technologija, 
joms auginti pernai medelyne skirtas apie 0,5 ha žemės sklypas. Lysvėse 
sodinamos vietinės hibridinės drebulės ir iš Latvijos atsivežtos 6 klonų 
gyvašaknės. Jos mirkomos įsišaknijimą skatinančiuose tirpaluose. Per 
vasarą laistomos gyvašaknės įsišaknija ir išaugina iki 0,5-2 m aukščio 
antžeminę medelio dalį. Pernai medelyne tokiu būdu buvo išauginta 
apie 70 tūkst. vienmečių hibridinės drebulės sodinukų, kuriuos veisti 
energetinėms plantacijoms perka ES paramą gaunantys žemių ir miškų 
savininkai. Kavarsko girininkijoje iš šių sodmenų įveistas 1 ha bando-
mųjų želdinių. Pavarių medelyno viršininkas Ričardas Juozapavičius tei-

In vitro metodu padauginti daigeliai išaugo sodinukais
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gia, kad jų išauginti hibridinės drebulės sodinukai pigesni už atvežtus 
iš Latvijos, Estijos, Lenkijos medelynų, o pirkėjai nesiskundžia jų kokybe 
(,,Mūsų girios“, 2013 m., 1 nr.). Straipsnyje ,,Hibridinės drebulės sodme-
nų išauginimas iš gyvašaknių“ (,,Mūsų girios“, 2013 m., 4 nr.) nurodoma, 
kad jų įšaknijimui daug įtakos turi klono genetinės savybės; geriau įsi-
šaknija nuo jaunesnių motinmedžių šaknų paimtos gyvašaknės (reko-
menduojama dauginimui naudoti 2-ejų metų motininius medžius).

Entuziastas miškininkas Juozas Girinas pabandė hibridinę 
drebulę 2011 m. ankstyvą pavasarį padauginti ir skiepijimo būdu, 
jai poskiepiu panaudojant įvairių gluosnių ir karklų sumedėjusių 

ūglių gabaliukus (,,Mūsų gi-
rios“, 2012 m., 11 nr.). Skiepy-
ta ir 2012 m. 

Miškų instituto Miško au-
galų biotechnologijų labora-
torijos mokslo darbuotojas dr. 
Audrius Gradeckas pranešime 
,,Sparčiai augančio drebulės 
hibrido 51 DF 1001 atžalinės 
kilmės klonų augimo sparta 
ir biomasės prieaugis miško 
sąlygomis“ pristatė švedų 
patirtį, auginant hibridines 
drebules 25 metų trukmės 
plantaciniuose želdiniuose. 
Panaudojant savaiminį atžali-
nį atžėlimą, jo teigimu, galima 
išauginti šių medynų tris rotacijas (po 25 metus). Viename hektare 
išauginama 480-500 m3 medienos, vidutinis metinis tūrio prieaugis – 
19-20 m3 /ha. Šių želdinių priežiūroje taikytina: koridorinis valymas 
2-ejų metų amžiuje; 4-ais metais iškertami tarpueiliuose technologi-
niai koridoriai, paliekant 1 m pločio atžalų juostas; po 7-erių augimo 
metų medynas išretinamas iki 1500 vnt./ha, paliekant suformuotas 
medelių eiles. Žinoma, plantacijose atželiamų medelių kiekiui turi 
įtakos tai, kokiu laipsniu kirtimo metu buvo išvažinėta dirva. Nustaty-
ta, kad neišvažinėtoje dirvoje gali būti maksimalus (net 48-60 tūkst. 
vnt./ha) atžalų tankumas, o išvažinėtose vietose atželia sunkiau. 

(Tęsinys kitame numeryje)

Anykščių miškų urėdijos Pavarių medelyne iš gyvašaknių išaugusios 
vienmetės drebulaitės

2013 m. išleistas leidinukas
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M i š k i n i n k y s t ė

Šiemet šiltas ir drėgnas oras gegužės 
ir birželio mėnesiais paskatino žvy-
nuotosios skylėtbudės Polyporus squ-

amosus labai greitą augimą. Tai kempininių 
Polyporaceae šeimos grybas, augantis ant 
gyvų ir negyvų lapuočių kamienų, kelmų, 
krituolių, retai – ant spygliuočių. Jis sukelia 
medienos centre baltąjį puvinį – tipiškas 
medžio žaizdų patogenas ar soprotrofas. 
Gyvų medžių medienos puvimas trunka 
daug metų, kol medį visai sunaikina. Me-
diena sutrūkinėja į smulkias plokšteles ir 
keturbriaunius gabaliukus, o jų plyšeliuose 
susikaupia balta grybiena (žr. nuotr.).

Žvynuotoji skylėtbudė 
atakuoja lapuočius priemiesčio miškuose

dr. antanas Matelis, dr. BanGa GriGaliūnaitė
Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas

Vaisiakūniai vienmečiai, pradžioje aps-
kriti, vėliau inkstiški, vėduokliški, dideli 
(30 - 60 cm skersmens ir iki 6 cm storio), 
dažniausiai šoniniu kotu priaugę prie subs-
trato; paskiri arba grupėmis išauga iš ben-
dro pagrindo, mėsingi, tamprūs, o išdžiūvę 
beveik kamštiški, trapūs. Kepurėlių paviršius 
gelsvas, kreminis, vėliau tamsesnis, rusvas 
apaugęs prigludusiais tamsiai rudais kon-
centriškai išsidėsčiusiais žvyneliais. Jauni 
vaisiakūniai dėmėti. Kepurėlių kraštai žemyn 
pasirietę, smailoki, kiek banguoti. Vaisiakū-
nių vamzdeliai labai trumpi, seklių duobučių 
pavidalo, vėliau iki 7 mm ilgio, gelsvai rus-

vi, iš pradžių lygūs, vėliau sutrūkinėję. Trama 
minkšta, mėsinga, vėliau kamštiška, išdžiūvusi 
lengva, trapi.

Generatyviniai hifai plonasieniai su sagti-
mis ir retomis pertvarėlėmis 2-5 µm skersmens, 
bespalviai, jungiamieji – medžio pavidalo, išsi-
šakoję. Veltinis sluoksnis koto apatinėje dalyje 
susideda iš rudų, vietomis išsipūtusių hifų. 
Bazidės 40-60x7-9 µm, sterigmos – iki 6-8 µm. 
Plinta pailgai elipsiškomis, cilindriškomis, plo-
nu apvalkalėliu, bespalvėmis sporomis.

Grybas auga gegužės – rugpjūčio mėn. 
ant įvairių gyvų ir negyvų lapuočių, tais pačiais 
metais ir sunyksta. Jauni vaisiakūniai valgomi.

Žvynuotosios skylėtbudės vaisiakūniai 
ant paprastojo klevo (gegužė)

Medienos centro baltasis puvinys, 
sukeltas žvynuotosios skylėtbudės

Vaisiakūnio vamzdeliai

Žvynuotosios skylėtbudės vaisiakūnis 
ant uosialapio klevo kelmo (birželis)

Banguoti vaisiakūnių kraštai

Pernykštis vaisiakūnis, 
apniktas saprotrofinių grybų

Vaisiakūniai ant liepos (gegužė)

Tamsiai rudi, koncentriški žvyneliai

Vaisiakūniai ant liepos stuobrio (birželis)
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Siūlomi Miško kirtimų 
taisyklių pakeitimai

Trakų miškų urėdijoje birželio 11 d. 
surengtame regioniniame pasitarime 
aptarti neplynų miško kirtimų ir ugdy-

mo kirtimo taikymo klausimai, iškylančios 
problemos bei ieškota jų sprendimo būdų. 
Pasitarime dalyvavo profesorius Antanas 
Juodvalkis, Aplinkos ministerijos Miškų de-
partamento Miškotvarkos ir miško išteklių 
skyriaus vedėjas Viktoras Karašauskis, Miš-
kininkystės skyriaus vyriausiasis specialistas 
Zbignev Glazko, Generalinės miškų urėdijos 
Miško resursų ir prekybos mediena skyriaus 
vyriausiasis specialistas Gintaras Paltana-
vičius, Valstybinio miškotvarkos instituto 
Projektavimo skyriaus vedėjas Vaidotas 
Beržanskis, Dubravos, Trakų, Šalčininkų, Vil-
niaus, Nemenčinės miškų urėdai – Kęstutis 
Šakūnas, Vygantas Mierkis, Ramūnas Luko-
ševičius, Artūras Nanartavičius, Eligijus Ryš-
kus bei Trakų miškų urėdijos specialistai.

Kirtimų problemos saugomų teritorijų 
II ir III grupės miškuose 
Lentvario, Trakų ir Semeliškių girininkijų 
parinktuose 5 objektuose pristatytos sau-
gomose teritorijose, II ir III grupės miškuose 
iškylančios kirtimų problemos, kur negalimi 
plyni kirtimai ir leidžiama vykdyti tik pagrin-
dinio naudojimo neplynus kirtimus.

Šių kirtimų vykdymas būtų palengvintas 
ir tikslas lengviau pasiekiamas, pakeičiant 
kai kurias Miško kirtimų taisyklių nuostatas. 

Miškininkai susiduria su problema II gru-
pės miškuose, kuriuose neplyni pagrindi-
niai kirtimai leidžiami vykdyti tik gamtinės 
brandos amžių pasiekusiuose medynuose. 
Pasitaiko atvejų, kai gamtinę brandą pasie-
kusiuose medynuose nėra perspektyvaus 
antro ardo ir pomiškio, sklype gausiai želia 
lazdynai, kita nepageidaujama augmenija, 
o atrankiniais kirtimais neįmanoma sufor-
muoti įvairiaamžės medyno struktūros, pa-
siekti savaiminio miško atžėlimo, išsaugoti 
ar pagerinti rekreacinę ar ekologinę miško 
vertę. Pasitarime išsakyta nuomonė, kad 
tokiu atveju tikslinga būtų taikyti grupinius 
(lizdinius) atvejinius kirtimus, iškertant me-
džių grupes (lizdus) ne iki šiuo metu Miško 
kirtimų taisyklėse nustatyto iki 0,1 ha, bet 
iki 0,3-0,5 ha ploto (jas derinant prie natū-
raliai susidariusių aikščių, retmių). Tikslinga 
tokias grupes išdėstyti tolygiai visame plote 
ir juose iškirsti visus medžius (išskyrus bio-
loginiu požiūriu vertingus medžius ir pers-
pektyvaus pomiškio grupeles), traką. Šiose 
suformuotuose grupėse (lizduose) suarti 
dirvą ir pasodinti želdinius. Tokios grupės 
turėtų sudaryti apie 30 proc. sklypo ploto. 
Tokius kirtimus tikslinga kartoti maždaug 
kas 6-7 metai, plečiant grupes ir siekiant jų 
susijungimo.

Šie kirtimai yra taikomi Lenkijoje, kitose 
šalyse. Tokį eksperimentą Trakų miškų urėdi-
ja (vadovaudamasi rekomendacijomis) prieš 

6 metus atliko Lentvario girininkijoje ir pasi-
tarime pristatė jo rezultatus.
 
Ugdymo kirtimų aktualijos 
Lentvario ir Semeliškių girininkijose disku-
tuota dėl einamųjų kirtimų intensyvumo 
vyresniuose kaip 70 metų medynuose. Ver-
tinant einamųjų kirtimų kokybę vyresniuose 
nei 70 metų pušynuose, paaiškėjo, kad būti-
na tikslinti Miško kirtimų taisyklių 64 punk-
tą. Šiuo metu yra nustatyta, kad vyresnio 
kaip 70 metų amžiaus medynuose leidžiami 
neintensyvūs ugdomieji miško kirtimai, iš-
kertant iki 10 proc. medyno tūrio. Pagal šią 
taisyklių formuluotę einamaisiais kirtimais 
vyresniame kaip 70 metų amžiaus medy-
ne negalima iškirsti daugiau kaip 10 proc. 
tūrio, įskaitant ir medienos tūrį, iškertamą 
valksmuose. Todėl, jei ankstesniais kirtimais 
tokiame medyne nebuvo iškirsti valksmai, 
einamieji kirtimai vyresniuose nei 70 metų 
medynuose praktiškai yra negalimi. Būtina 
nustatyti, kad iš valksmų iškertamas tūris 
nebūtų įskaitomas į 10 proc. kirtimo intensy-
vumą. Be to, ir miškotvarka, projektuodama 
minėtus kirtimus, iškertamą tūrį projektuoja 
be valksmuose iškertamo tūrio.

Šis klausimas anksčiau buvo svarstytas 
Miškų urėdų tarybos valdybos susirinkime 
(2012 m. lapkričio 14 d. susirinkimo proto-
kolo 8 punktas) ir nutarta siūlyti koreguoti 
Miško kirtimų taisykles, nustatant, kad vyk-
dant einamuosius kirtimus vyresnio kaip 
70 metų amžiaus medynuose, valksmuose 
iškertamas medienos tūris nebūtų įskaičiuo-
tas į ugdomųjų kirtimų intensyvumą.

Po pasitarimo apibendrintos išsakytos 
dalyvių mintys ir nutarta teikti konkrečius 
pasiūlymus dėl Miško kirtimo taisyklių ko-
regavimo. Prof. A. Juodvalkis sutiko parengti 
konkrečias Miško kirtimo taisyklių formu-
luotes ir jas pateikti Miškų departamentui ir 
Generalinei miškų urėdijai. 

parengta 
pagal trakų miškų urėdijos informaciją

U r ė d i j o s e
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Birželio 12-ąją gausios ugniagesių pa-
jėgos skubėjo į Trakų rajone, Jogė-
lonių miške vykusias bendras Trakų 

miškų urėdijos ir Trakų rajono priešgaisrinių 
gelbėjimo pajėgų pratybas. Į numatytą vie-
tą atvyko Vilniaus apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos Trakų priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos ir Trakų priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos Lentvario komandos 
gaisriniai automobiliai, Trakų rajono prieš-
gaisrinės gelbėjimo įstaigos Onuškio ir 
Rūdiškių komandų gaisriniai automobiliai 
bei Trakų miškų urėdijos priešgaisrinės pa-
jėgos. Pratybose dalyvavo Trakų priešgais-
rinės gelbėjimo tarnybos viršininkas vidaus 
tarnybos pulkininkas leitenantas Kęstutis 
Kirsnauskas, viršininko pavaduotojas vidaus 
tarnybos majoras Vaidas Mikulėnas, Valsty-
binės priešgaisrinės priežiūros poskyrio vir-
šininkas vidaus tarnybos majoras Giedrius 
Jasionis, o taip pat miško šeimininkai – Tra-

Bendrose pratybose 
tobulinti gebėjimai dirbti kartu

kų miškų urėdijos urėdas Vygantas Mierkis, 
vyriausiasis miškininkas Dainius Taukis, kiti 
miškų urėdijos atstovai.

Pagrindinis pratybų tikslas – dalyvau-
jančių padalinių tarpusavio sąveikos, rea-
gavimo ir atskirų bei bendrų veiksmų tobu-
linimas gesinant gaisrus miško masyvuose. 
Pratybų metu susipažinta su dalyvių turima 
gaisrine bei gelbėjimo technika, patikrinti 
gebėjimai pasitelkti Trakų miškų urėdijos 
bei priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų turi-
mas gaisrų gesinimo priemones, įrangą ir 
pajėgas, reikalingas gaisro lokalizavimui ir 
likvidavimui, taip pat patikrinti ir tobulinti 
gebėjimai vadovauti, organizuoti ir vykdyti 
gaisro gesinimą miško masyvuose, įvertinti 
ir tobulinti miškų urėdijų darbuotojų veiks-
mai, gesinant gaisrus miškuose. 

Po pratybų vykusiame aptarime įvar-
dinti pastebėti trūkumai, nuspręsta juos 
aptarti savuose kolektyvuose ir stengtis 

pašalinti. Taip pat buvo aptartos jaunųjų 
ugniagesių būrelio Trakų rajone vystymo 
perspektyvos, pastebėta, kad būtų naudin-
ga panaudoti miškininkų jau sukauptą pa-
tirtį jaunųjų miško bičiulių veikloje. 

Išsiskirdami pratybų dalyviai vieni ki-
tiems linkėjo susitikti tik pratybose.

trakų miškų urėdijos inf.
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Švenčionių profesinio rengimo cent-
re rengiami miškininkai-miško dar-
bininkai, kurie galės dirbti miško 

darbų rangovų įmonėse. Studijų metais 
moksleiviai mokomi organizuoti miš-
kininkystės darbus, miško darbininkai 
supažindinami su miško kirtimais, miškų 
apsauga, mokomi dirbti su motopjūklais, 
traktoriais bei kita miškų ūkio technika. 
Šiais metais miško darbininko profesijos 
čia mokėsi 25 moksleiviai.

Grupė šio centro moksleivių gegužės 
22 d. lankėsi Švenčionėlių miškų urėdijo-
je. Juos lydėjo miškininkystės profesijos 
mokytojai Lida Gaižutienė ir Rimantas 
Kavaliūnas. Miškų urėdijos medienos 
ruošos ir darbų saugos inžinierius Algis 
Levarauskas bei medienos ruošos, pre-
kybos ir techninio padalinio viršininkas 
Mindaugas Zinkevičius papasakojo jiems 
apie technikos parką (pastaraisiais metais 
naujai technikai įsigyti kasmet urėdija iš-
leidžia iki 2 mln. litų).

Pasiaurės girininkijoje girininkas Kęs-
tutis Trojanas supažindino būsimus miš-
ko darbininkus su taikoma miško ruošos 
technologija, šių metų pradžioje urėdijos 
įsigyta medkirte „KOMATSU 911.5“. Med-
kirtės operatorius Gintaras Rudinskis 
leido apžiūrėti mašiną, pasėdėti jos ka-
binoje ir iš arti pamatyti visus prietaisus, 
atliekamas darbo operacijas. 

Išvyka
iį Švenčionėlių urėdijos 

miškus

Būsimieji miško darbininkai susipažįsta 
su medkirte „KOMATSU 911.5.“

 Lakajos girininkijoje pristatytas medie-
nos išvežimas iš biržės, jos sandėliavimas. Čia 
analogiška pažintis vyko su medvežės „Val-
met“ darbu, kur mokytoju pabuvo operato-
rius Raimondas Šeikis.

Gautas teorines žinias būsimieji miško 
darbininkai pagilino pažintimi su miškų ūkio 
gamyba.

ona Gylienė

Virš Veisiejų miškų urėdijos Veisiejų gi-
rininkijos Kučiūnų miško birželio 9 d. 
praūžusi vėtra išlaužė ir išvertė 1,5 

ha 80 metų pušies su egle medyną. Veisiejų 
girininkijos girininko Rolando Čako skaičia-
vimais, likviduojant viesulo padarinius teks 
iškirsti per 450 ktm medienos, padaryta 
apie 34 tūkst. litų žala. 

Miškų urėdijos miškininkai prašo miško 
savininkų, šioje vietovėje turinčių miško, 
apsižiūrėti savo valdas, o radus viesulo su-
darkyto miško kuo greičiau likviduoti vė-
jalaužynus, kad jie netaptų miško kenkėjų 
židiniais.

 Vytautas staceVičius

Viesulo 
padariniai 

Kučiūnų miške

Viesulo sudarkytas medynas Kučiūnų miške
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Suomiškos biokuro giljotinos AXER – 
profesionalūs priedai ekskavatoriams 
ir miško mašinoms

AXER - Skandinavijos rinkos lyderis. 
Įdarbink savo ekskavatorių biokuro gamybai!



Atstovas Lietuvai
UAB „MMC Forest“
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El. paštas info@mmc.lt
www.miskui.lt
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Miškų urėdijų 
2013 m. gegužės mėn. 

parduotų apvaliosios medienos 
sortimentų kainos, Lt/m³

sortimentai
2013 m. 

gegužės mėn. 
vidutinė kaina

indeksas               
2013 m. 

sausis=100

2013 m. sausio - 
gegužės mėn. 
vidutinė kaina

Pušies pjautinieji rąstai 204 97.1 206

Eglės pjautinieji rąstai 211 96.8 216

Ąžuolo pjautinieji rąstai 478 87.5 519

Uosio pjautinieji rąstai 172 93 193

Drebulės pjautinieji rąstai 138 97.9 140

Beržo pjautinieji rąstai 212 93.4 221

Juodalksnio pjautinieji rąstai 185 98.9 186

Pjautinieji  spygliuočių 
smulkieji rąstai 167 98.2 170

Pjautinieji  lapuočių 
smulkieji rąstai 131 98.5 132

Eglės popiermedžiai 95 103.3 92

Pušies popiermedžiai 90 101.1 90

Beržo popiermedžiai 103 92 108

Drebulės popiermedžiai 72 91.1 77

Uosio popiermedžiai 134 108.1 127

Plokščių mediena 
(spygliuočių) 66 103.1 65

Plokščių mediena (lapuočių) 61 100 61

Malkinė mediena 73 101.4 73

iš viso apvalioji mediena 132 103.1 130

Kainos be PVM 
ir transporto išlaidų  GMU inf.

Veisiejuose gegužės 20-25 d. surengtas tryliktasis menininkų 
pleneras „Veisiejų pavasaris – 2013“. Projekto autorius – dai-
lės mokytojas Vytautas Žukauskas. Jo sumanymą parėmė 

Lazdijų rajono savivaldybė, Veisiejų miškų urėdija ir Meno, kultūros 
ir mokslo rėmimo fondas. Vykstant plenerams puoselėjamas ir prie 
Veisiejų miškų urėdijos įkurtas skulptūrų parkas „Vaikystės sodas“. 
Šiemet jis praturtės skulptūra „Poilsio ir vaišių stalas“, kurią paga-
mino medžio skulptoriai Petras Pranckevičius ir Artūras Zienka iš 
Alytaus. „Nykštukų namelyje“ apsigyveno „Nykštukai“ – jų autorius 
Gintautas Akstinas iš Druskininkų.

Veisiejų miškų urėdijos salėje gegužės 25 d. urėdijos miškininkai, 
Veisiejų seniūnijos žmonės susitiko su menininkais, plenero suma-
nytoju Vytautu Žukausku, pasidžiaugė sukurtais medžio darbais bei 
paveikslais: pastarieji papuošė ir urėdijos salę. Padėkos žodžius nuo 
miškininkų tarė urėdijos vyr. miškininkas Rimas Tumosa bei Vytautas 
Stacevičius. Menininkams dėkojo seniūnas Zenonas Sabaliauskas, 
Meno, kultūros ir mokslo rėmimo fondo vadovas Saulius Petrauskas. 

Menininkų vardu kalbėjo druskininkietis Alfonsas Šuliauskas. 
Šventę praturtino Veisiejų meno mokyklos moksleivių koncertas. 

Tryliktasis menininkų pleneras 
„Veisiejų pavasaris – 2013“
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Linkėdami menininkams geros kloties, kūrybinių sumanymų, 
laukiame jų vėl kitąmet plenere „Veisiejų pavasaris – 2014“.

Vytautas staceVičius
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Savas miškas nepadėjo
XII atviras Lietuvos medkirčių čempiona-
tas prasidėjo birželio 1 dienos ankstų rytą 
Prienų miškų urėdijos Meškapievių miške. 
Čia susirinkę 22 medkirčiai (tarp jų 10 jau-
nių) iš Lietuvos ir kaimyninių šalių (pirmą 
kartą dalyvavo medkirčiai iš Lenkijos) var-
žėsi bene įnoringiausioje – medžio leidimo 
rungtyje. 

Ištraukus burtus paaiškėjo, kad pirmas 
startuos gerai šiuos miškus pažįstantis ir 
daug padirbėjęs ruošiant biržę čempiona-
tui, praėjusio pasaulio medkirčių čempi-
onato 4-tos vietos laimėtojas šioje rung-
tyje prieniškis Gintaras Karpavičius. Deja, 
gerokai kalvotoje vietovėje per 30 metrų 
į dangų išsišovusios išlakios pušys siūba-
vo net nuo mažiausio vėjelio, tad ir Ginta-
ro nuversta pušis krito 69 cm nuo taikinio 
(užimta 12 vieta). Tiksliausiai medį paguldė 
vilkaviškietis Povilas Penkaitis (nukrypimas 
0 cm – 3 vieta) ir prieniškis Arūnas Davida-
vičius (4 cm – 4 vieta). Medžio leidimo rung-
tyje 1 ir 2 vietas laimėjo Lenkijos pjovėjai 
Zachariasz Mąkosa ir Jacek Stochniałek, nes 
jų nupjauti medžiai ne tik virto tiksliai, bet ir 
kiti šios rungties rodikliai buvo geriausi. 

Čia nepasisekė KMAI kolegijos miškų 
ūkio specialybės pirmakursiui Šarūnui Ale-
siui, kurio pjaunamą medį vėjelis nutraukė į 
priešingą pusę. Užtat kitas tos pačios specia-
lybės studentas Andrius Mockus galėjo džiū-
gauti – treniruoklių aikštelėje įdėtas darbas 
nenuėjo veltui – užimta aukšta 7 vieta.

     
Iki Lietuvos rekordo trūko 0,7 s
Labai greita grandinės keitimo rungtis vyko 
po iškilmingo čempionato atidarymo Vaizga-

kiemio kaime įsikūrusiame Visuomenės har-
monizavimo parke, kuris jau šurmuliavo nuo 
gausaus renginių ir svečių skaičiaus, nes čia 
šventės organizotorius Visuomenės harmo-
nizavimo parkas kartu su partneriu, renginių 
organizavimo įmone VšĮ „Combo concert“ 
sukvietė visos Lietuvos šeimas į šventę „Čia – 
visa Lietuva“. Po trumpų KMAI kolegijos direk-
toriaus Albino Tebėros (kolegija – čempionato 
organizatorė) ir Prienų m. u. Prienų girininki-
jos girininko pavaduotojo Vytauto Deimanta-
vičiaus sveikinimo žodžių varžytuvės tęsėsi. 
Pjūklo paruošimo rungtyje pirmą vietą laimė-
jo prieniškis Tomas Gelbūda, besidarbuojantis 
V. Kurševičiaus įmonėje „Vildaras“, pakeitęs 
grandinę per 12,46 s. Iki Lietuvos rekordo, 
beje, priklausančio taip pat Tomui, pritrūko 
0,7 s. Antras liko lenkas Kamil Szarmach, tre-
čias – latvis Gatis Brencis.

Lyderiai keitėsi po kiekvienos rungties
Po grandinės keitimo rungties pjūklą teisėjai 
nuneša prie kombinuotam pjaustymui pa-
ruoštų rąstų, neleisdami dalyviui pjūklo regu-
liuoti ar ką nors keisti. Šioje ir tikslaus pjausty-
mo rungtyse rezultatą lemia ne tik medkirčio 

meistriškumas, bet ir variklio galia. Kombinuo-
to pjaustymo rungtyje pirmas buvo 2010 ir 
2011 metų Lietuvos čempionas panevėžietis 
Gediminas Stasiūnas (Husqvarna 576 XP), an-
tras - vos tašku atsilikęs Gintaras Karpavičius, o 
trečias estas Martin Muttik. 

Tikslaus pjaustymo rungtyje puikų rezul-
tatą pasiekė kupiškėnas Romas Balčiūnas – 
surinkti 243 taškai garantavo aukso medalį. Si-
dabro medaliu pasipuošė latvis Gatis Brencis, 
o bronzos medalis kiek netikėtai buvo įteiktas 
jaunajam Latvijos atstovui Martins Kepitis. 

Čempionas paaiškėjo per 20 sekundžių
Po 4 rungčių susumavus rezultatus paaiš-
kėjo, kad mažiausiai taškų surinko po ilgos 
pertraukos vėl į varžybas grįžęs Sigitas Le-
vertavičius (1997 m. laimėjo 3 vietą), kuris ir 
pradėjo šakų genėjimo rungtį. Jei anksčiau 
buvo genimos natūralios eglės šakos, tai da-
bar šakas organizatoriai dažniausiai tekina, o 
parinkti gali bet kokios medžių rūšies. Šiame 
čempionate buvo genimos gerokai padžiū-
vusios beržinės šakos, kurios buvo sunkiai 
„įkandamos“ ne tik Sigitui (12 klaidų ir pa-
skutinė vieta), bet ir svečiams iš Lenkijos. Su 

Tomas Gelbūda grandinės keitimo rungtyje buvo pirmas
Povilas Penkaitis medžio leidimo rungtyje tarp Lietuvos 
medkirčių pasiekė geriausią rezultatą

Apie varžybų eigą diskutuoja UAB „Husqvarna Lietuva“ 
direktorius R. Alekna (dešinėje) ir serviso vadovas A. Lebeda

Didžiausias varžybų organizavimo 
krūvis teko vyr. teisėjui A. Jurkoniui

Harmonizavimo parke 
harmoningai gaudė grandininiai pjūklai
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lig kiekviena startuojančia trijule aikštelėje 
įtampa augo, o čempionas paaiškėjo tik pa-
skutiniam dalyviui grandininio pjūklo juos-
tos galu kirtus finišo liniją. Pirmą vietą šioje 
rungtyje laimėjo latvis G. Brencis, 30 šakų be 
klaidų nugenėjęs per 20,06 s ir 0,14 s dalimis 
aplenkęs antroje vietoje likusį G. Karpavičių. 
Trečias liko estas M. Muttik. Praėjusio pasau-
lio čempionato šeštos vietos laimėtojas R. 
Balčiūnas padarė vieną klaidą ir turėjo ten-
kintis 4-ąja vieta.

Bendroje įskaitoje prizines vietas užė-
mė 3 šalių atstovai – čempionu tapo latvis 
G. Brencis, rungtyniavęs su senesnio mo-
delio pjūklu Husqvarna 372 XP, antrą vietą 
laimėjo estas M. Muttik (Jonsered 2071), o 
trečias liko R. Balčiūnas (Husqvarna 576 XP), 
kuris po medžio vertimo rungties buvo tik 
9-as. Tuo tarpu po šios rungties pirmavę len-
kai užėmė atitinkamai 15 ir 12 vietas. Jaunių 
tarpe nudžiugino pirmą kartą tokio lygio 
varžybose startavusio kolegijos studento 
A. Mockaus užimta 2 vieta. Beje, po dviejų 
savaičių Andrius buvo trečias tarp jaunių La-
tvijos atvirame medkirčių čempionate.

Geriausiems Lietuvos medkirčiams – Ro-
mui Balčiūnui, Gintarui Karpavičiui, Povilui 
Penkaičiui taip pat atskirų rungčių prizinin-
kams buvo įteikti ne tik medaliai ir diplomai, 
bet ir pagrindinio čempionato rėmėjo UAB 
„Husqvarna Lietuva“ bei UAB „Senukų pre-
kybos centras“ vertingi prizai – įvairaus ga-
lingumo grandininiai pjūklai, pjūklų priedai, 
buitiniai prietaisai.

Atskirai noriu padėkoti VĮ Prienų miškų 
urėdijos kolektyvui už suteiktą pagalbą or-
ganizuojant ir pravedant medkirčių čempio-
natą, taip pat trikotažo gaminių įmonei UAB 
„Omniteksas“ už spalvingus marškinėlius, 
teisėjams bei visiems kitiems, padėjusiems 
suorganizuoti gražią šventę medkirčiams. 

 
arūnas JurKonis

Vyr. teisėjas, KMai kolegijos lektorius

Lietuvos čempionato nugalėtojai (iš kairės): G. Karpavičius (II), R. Balčiūnas (I) ir P. Penkaitis (III) 

Kombinuoto pjaustymo rungtyje nepralenkiamas Gediminas Stasiūnas Mėgstamiausia Gintaro Karpavičiaus rungtis – šakų genėjimas
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LIETUVOS ATVIRAS MEDKIRČIŲ ČEMPIONATAS - 2013
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5 Gatis Brencis  Husqvarna 372 XP Latvija 616 5 122 3 170 8 238 2 440 1 1586 1   
20 Martin Muttik  Jonsered 2071 Estija 581 14 120 4 187 3 228 9 432 3 1548 2   
7 Romas Balčiūnas  Husqvarna 576 XP Kupiškio MU 599 9 100 10 179 4 243 1 426 4 1547 3 1  
1 Gintaras Karpavičius  Husqvarna 576 XP Prienų MU 583 12 94 13 188 2 231 4 440 2 1536 4 2  

15 Povilas Penkaitis  Husqvarna 372 XP Privati veikla 630 3 94 12 178 5 225 12 406 7 1533 5 3  
11 Helvis Koort J Jonsered 2072 Estija 591 11 118 5 168 10 231 5 410 5 1518 6  1
2 Anatolijs Selivanovs  Jonsered 2071 Latvija 582 13 110 7 176 6 228 7 406 6 1502 7   
8 Gediminas Stasiūnas  Husqvarna 576 XP Panevėžio MU 592 10 90 16 189 1 230 6 392 10 1493 8 4  

14 Arūnas Davidavičius  Husqvarna 372 XP Prienų MU 627 4 61 19 162 12 228 8 402 8 1480 9 5  
12 Andrius Mockus J Husqvarna 576 XP KMAI Kolegija 604 7 100 11 141 18 194 18 394 9 1433 10  2
10 Tomas Gelbūda J Husqvarna 576 XP Husqv/Vildaras 574 15 124 1 170 9 225 11 310 15 1403 11  3
16 Jacek Stochniałek  Dolmar TS7900 Lenkija 642 2 106 9 157 14 159 19 332 13 1396 12   
17 Kamil Szarmach J Makita EA7900P Lenkija 543 17 124 2 112 19 224 14 380 11 1383 13  4
13 Martins Kepitis J Husqvarna 372 XP Latvija 546 16 112 6 159 13 236 3 284 18 1337 14  5
4 zachariasz Mąkosa       J Makita EA7900P Lenkija 654 1 91 15 149 15 209 16 192 21 1295 15  6
3 Piotr Oman            J Makita EA7900P Lenkija 437 19 108 8 175 7 226 10 278 20 1224 16  7
9 Juhan Puu J Jonsered 2072 Estija 602 8 84 17 0 21 224 13 286 17 1196 17  8

19 Nerijus Raulinavičius  Stihl MS 441 Ukmergės MU 611 6 64 18 70 20 129 20 320 14 1194 18 6  
21 Raimundas Šidlauskas  Stihl MS 441 Ukmergės MU 487 18 41 20 147 16 117 21 284 19 1076 19 7  
22 Tadas Guzevičius J Husqvarna 365 KMAI Kolegija 329 21 0 22 142 17 199 17 348 12 1018 20  9
6 Šarūnas Alesius J Husqvarna 576 XP KMAI Kolegija 120 22 92 14 163 11 215 15 300 16 890 21  10

18 Sigitas Levertavičius  Husqvarna 357 XP Privati veikla 381 20 3 21 0 22 16 22 172 22 572 22 8  



Miško ruoša privačiame miške
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ir veiklos stebėsenos skyriaus vyr. darbo 
inspektorė Ilona Šakienė bei Nelaimingų 
atsitikimų ir profesinių ligų skyriaus vyr. 
darbo inspektorius Ramūnas Rakauskas 
parengė Prevencinės patikrinimų akcijos 
rezultatų apibendrinimą ir išvadas, patei-
kė rekomendacijas, kaip išvengti skaudžių 
nelaimių. Akcijos metu patikrinti 142 
ūkio subjektai, surašyta 12 reikalavimų 
pašalinti pažeidimus, taikytos adminis-
tracinės atsakomybės prevencines prie-
mones, nubausti 2 įmonių savininkai. 

Tokios akcijos vyksta jau ne vienerius 
metus, jos bus vykdomos ir ateityje, nes 
miško kirtėjų darbas yra vienas iš pa-
vojingiausių. Šiuolaikinė miško ruošos 
technika (medkirtės), kurias turi įsigi-
jusios kai kurios miškų urėdijos bei kai 
kurios stambesnės privačios įmonės, už-
tikrina saugius miško kirtimo ir medie-
nos ištraukimo darbus. Tačiau miške dar 
nemažai darbų rangovinės įmonės atlieka 
ir rankiniu būdu. Deja, ne visi įmonių sa-
vininkai atsižvelgia į darbų rizikingumą, 
vykdo reikalavimus, kuriuos numato ša-
lies įstatymai. 

Kotryna Jakavičiūtė pabrėžė, jog apie 
darbų saugą kalbėti, tikrinti padėtį įmo-
nėse, imtis prevencinių priemonių bei 
įvairių sankcijų verta, nes net ir vieno 
žmogaus gyvybė yra neįkainojama, o ne-
laimingų atsitikimų pasitaiko tikrai ne 
vienas.

 
Nelaimių pėdsakais
VDI duomenimis, pernai šalies miškinin-
kystės sektoriuje įvyko 4 sunkūs ir 4 mir-
tini nelaimingi atsitikimai darbe (2011 m. 
atitinkamai: 5 sunkūs ir 2 mirtini nelai-
mingi atsitikimai). 

Valstybinės darbo inspekcijos 
prie LR Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos misija – sau-

goti darbuotojų sveikatą, gyvybę ir dar-
bingumą, skatinant socialinį dialogą ir 
vykdant darbo įstatymų pažeidimų, ne-
laimingų atsitikimų darbe bei profesinių 
ligų prevenciją.

Ši institucija, siekdama išsiaiškinti si-
tuaciją ir padėti užkirsti kelią nelaimingų 
atsitikimų darbe atvejams bei užtikrin-
ti nelegalaus darbo prevenciją, 2012 m. 
vasario mėnesį organizavo miško ruošos 
darbų patikrinimo akciją. „Daugiausiai 
buvo tikrinamos privačios įmonės, nes 
valstybės įmonės miškų urėdijos savo jė-
gomis labai mažai atlieka miško kirtimo 
darbų. Miškų urėdijos samdo rangovus. 
Juos stambesniems darbams pasitelkia ir 
privačių miškų savininkai. Akcijos metu 
šios privačios rangos įmonės ir buvo ti-
krinamos“, – sakė VDI Komunikacijos 
skyriaus vedėjo pavaduotoja Kotryna 
Jakavičiūtė. 

Kadangi žiema – medžiapjūtės metas, 
todėl ir buvo pasirinktas šis laikas. Vė-
liau inspekcijos darbuotojai: Planavimo 

Saugų darbą reglamentuoja iįstatymai
Jūratė rečiūnienė – Kuusienė

VDI Komunikacijos 
skyriaus vedėjo pavaduotoja 

K. Jakavičiūtė
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„Mirtinų nelaimingų atsitikimų dar-
be skaičius, tenkantis 100 000 darbuotojų 
miškininkystės subjektuose, yra 22,5, o 
šalies vidutinis mirtinų nelaimingų atsiti-
kimų darbe dažnumo koeficientas yra 4,7 
(2012 m. duomenimis). 

Atkreiptinas dėmesys, kad šiemet 
miškininkystės sektoriuje per pirmus du 
metų mėnesius įvyko 2 mirtini (vienas 
iš jų – eismo) įvykis. Lengvi nelaimingi 
atsitikimai dar nepilnai apskaityti“, – in-
formavo VDI Komunikacijos skyriaus 
vedėjo pavaduotoja K. Jakavičiūtė.

Pateiksime kelis pavyzdžius. 2012 m. 
spalio 29 d. griūnantis medis mirtinai 
traumavo UAB „Girios LT“ miško pjo-
vėją V. L. Nelaimingo atsitikimo priežas-
tis – saugaus darbo normų pažeidimas, 
kai miško pjovėjas, nupjovęs medį, nuo 
jo atsitraukė ne pagal saugos ir sveikatos 
instrukcijos reikalavimus bei nepakanka-
mai atidžiai jį stebėjo. 

Kitas atsitikimas, kai tų pačių metų 
sausio 31 d. apie 13 val. smalkėmis apsi-
nuodijo Vaido Žižio individualios įmonės 
vadybininkas M. B. ir medvežės operato-
rius V. P. Nelaimingo atsitikimo priežas-
tis – netinkamos buitinės patalpos (kem-
peris) darbuotojams pailsėti, apšilti. Ne-
atsižvelgta į tai, kad lauke esant itin žemai 
temperatūrai, šildantis kemperyje gali atsi-
rasti anglies monoksido (smalkių) dujų.

Kokių pažeidimų nustatyta daugiausia?
K. Jakavičiūtė pažymi, jog nemažai nusta-
tyta mokymo, instruktavimo, kvalifikaci-
nių reikalavimų trūkumų, t.y., darbuotojų 
mokymo ir instruktavimo tvarkos pažei-
dimų, jog nustatytas neatitinkantis dar-
buotojų saugą ir sveikatą reglamentuo-
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visų nustatytų galimai nelegaliai dirbu-
sių asmenų skaičiaus. Dėl nelegalaus 
darbo surašyti 7 administracinių teisės 
pažeidimų protokolai (ATPK 41.3 str. 1 
dalis), o baudas dėl šių pažeidimų skirs 
teismai. Akcentuotina, kad per 2012 
metų prevencinę kirtaviečių patikri-
nimo akciją nelegalaus darbo apraiškų 
buvo nustatyta 14 atvejų“, – konstatavo 
VDI Komunikacijos skyriaus vedėjo 
pavaduotoja K. Jakavičiūtė. 

Pasitaiko, kad nesilaikoma saugos 
reikalavimų pavojingose zonose (3 atve-
jai, arba 2,8 proc. nuo visų patikrinimų); 
neužtikrinama, kad pavojingoje zonoje 
(apie pjaunamą medį, veikiantį įrenginį 
ar kitą vietą, kurioje kyla pavojus sveika-
tai ar gyvybei) nebūtų pašalinių asmenų; 
apie vietas, kurios skirtos darbuotojų po-
ilsiui, technikos laikymui, bei pakrovimo 
aikštelės spinduliu, ne mažesniu kaip 
pjaunamų medžių dvigubas aukštis, ne-
pašalinami pavojingi medžiai, kabančios 
šakos ir viršūnės. Ne visada tinkamai pa-
ruošiamos biržės. 

Šie pažeidimai nustatyti jau ne pirmą 
kartą, todėl anot Valstybinės darbo ins-
pekcijos, darytina išvada, kad miško ruo-
šos darbams įmonių vadovai skiria nepa-
kankamai dėmesio. VDI inspektoriai jau 
taikė griežtesnes prevencines priemones 
dėl saugos ir darbo teisės reikalavimų ne-
silaikymo.

Nustatyti nelegalaus darbo atvejai
„Akcijos metu buvo užfiksuota 12 nele-
galaus darbo atvejų bei nustatyti 25 gali-
mai nelegaliai dirbę asmenys. Daugiau-
sia – Šiaulių ir Marijampolės apskrity-
se – atitinkamai 36 proc. ir 28 proc. nuo 

jančių teisės aktų reikalavimų darbuotojų 
mokymas ir instruktavimas: kai kuriose 
rangos įmonėse miško ruošoje dirba ne-
apmokyti ir neinstruktuoti darbuotojai; 
su motoriniais pjūklais dirba žmonės, 
neturintys reikiamos kvalifikacijos; darbų 
vadovai neapmokyti ir neatestuoti dar-
buotojų saugos ir sveikatos klausimais; 
kartais darbų vadovai instruktuoja dar-
buotojus apie galimus pavojus biržėje, 
neįvertinę profesinės rizikos.

Dar vienas pažeidimas – nenaudoja-
mos specifinės asmeninės saugos prie-
monės, nesudaromos sąlygos darbuoto-
jams pailsėti ir apsisaugoti nuo neigiamo 
atmosferos poveikio. Darbuotojai neap-
rūpinami asmeninėmis apsaugos prie-
monėmis.

Ypač pavojinga tai, kad nesilaikoma 
saugos reikalavimų pjaunant medžius 
sudėtingose situacijose (5 atvejai, arba 
4,7 proc. nuo visų patikrinimų): dirbant 
biržėje pirmiausia nepašalinami pavojin-
gi (supuvę, apdegę, išversti, nulaužti, sau-
suoliai medžiai ir pan.); prieš nupjaunat 
medį neparuošiami atsitraukimo keliai; 
leidžiant medžius nulūžusiais kamienais, 
nenaudojami traktoriai ar suktuvai.
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Miško kirtimo bei išvežimo techniką gaminančios Suomijos 
įmonės „Ponsse“ organizuotame tarptautiniame susiti-
kime UAB „Konekesko Lietuva“ buvo paskelbta geriausia 

šios įmonės gaminamos technikos atstove 2012 metais. Susitikime, 
kuris vyko Suomijos Vieremä mieste, dalyvavo atstovai iš Europos, 
Rusijos ir Šiaurės Amerikos. 

Jarmo Vidgrén, „Ponsse“ Pardavimų ir rinkodaros skyriaus vado-
vas teigė, kad geriausias metų atstovas išrinktas atsižvelgiant į parda-
vimų augimą, pasiektą aukštą miško technikos rinkos dalį bei puikų 
bendradarbiavimą tarp pardavimų ir serviso komandų.

Suomijos įmonė „Ponsse“ yra miško technikos gamintoja, įkur-
ta 1970 metais. Įmonėje dirba daugiau nei tūkstantis darbuotojų. 
„Ponsse“ turi vienuolika dukterinių įmonių, 26 atstovus įvairiose pa-
saulio šalyse. Įmonės prekybos tinklas apima 40 šalių. Didžiausios 
„Ponsse“ rinkos – Suomija, Švedija, Rusija, Šiaurės Amerika, Prancū-
zija ir Šveicarija. Įmonės akcijos kotiruojamos NASDAQ OMX Šiaurės 
šalių rinkoje.

„Konekesko“ dukterinės įmonės Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje ats-
tovauja „Ponsse“ miško techniką nuo 2006 metų.

„Konekesko Lietuva“ 
pripažinta geriausia 2012 m. „Ponsse“ atstove

Juho Nummela („Ponsse“ prezidentas ir vykdantysis direktorius), 
Aatos Kivelä („Konekesko“ grupės prezidentas ), Giedrius Cicėnas (UAB 
„Konekesko Lietuva“ Statybinės technikos departamento direktorius), 
Jarmo Vidgrén („Ponsse“ Pardavimų ir rinkodaros skyriaus vadovas) 
ir Juha Vidgrén („Ponsse“ valdybos pirmininkas).

Suomijos paslaugų įmonė „Konekesko“ grupė užsiima statybos, sandėliavimo, žemės ūkio technikos, poilsio įrangos, taip pat sunkvežimių bei auto-
busų importu, rinkodara ir techniniu aptarnavimu. 2012 metais „Konekesko“ grupės pardavimai siekė 325 milijonus eurų. Praėjusių metų pabaigoje 
įmonėje dirbo per 450 darbuotojų. 

Baltijos šalyse „Konekesko“ specializuojasi žemės ūkio technikos ir padargų, statybos ir sandėliavimo technikos prekybos srityse, o Sankt Peterbur-
ge, Rusijoje – statybos ir sandėliavimo technikos pardavimų srityse. „Konekesko“ yra „Kesko“ grupės dalis.

Statybinės technikos pardavimų srityje „Konekesko“ atstovauja šiuos prekių ženklus „New Holland“, „Case“, „Heatwork“, „Kubota“, „Weidemann“, 
„Grove“, „Magni“, „Sennebogen“, „Still“, „Allison“. Baltijos šalyse „Konekesko“ taip pat atstovauja „Ponsse” bei „Dynapac“ techniką.

DIDELIAIS KIEKIAIS
superkame beržo rąstus

nuo 14 cm skersmens

LIKMERE
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Informacija apie supirkimo kainas ir sąlygas 
internete www.likmere.lt

 telefonu 8 340 60054
el. paštu info@likmere.lt
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UAB Balžuva

Diskinės medienos kapoklės
 Skirtos nedidelio masto skiedros gamybai

Būgninės medienos kapoklės  Skirtos didelio masto skiedros gamybai

Kirstukiniai atliekų smulkintuvai  Skirti medienos atliekų, užterštų žemėmis, akmenimis ir metalais smulkinimui
Žilvyčių ir tuopų plantacijų 
pjautuvai-smulkintuvai

 Vienu važiavimu nupjauna žilvyčius, 
juos susmulkina ir išpūčia skiedrą  į priekabą

Pjaunantys griebtuvai 
su pjovimo juosta

 Tinka pjauti įšalusią medieną, 
galima naudoti medienos krovimui

Pjaunantys griebtuvai 
su apvaliu pjūklu

 Tinka pjauti įšalusią medieną, 
mažesnės galandimo sąnaudos, 
galima naudoti medienos krovimui

Kerpantys griebtuvai  Mažesnės galandimo sąnaudos, 
 galima naudoti medienos krovimui

Krūmų presai-smulkintuvai 
 Vienu važiavimu nupjauna, susmulkina 

bei suriša į ritinius medžius ir krūmus 
iki 10 cm storio. 
Rulonai yra labai patogūs rinkti, 
transportuoti ir sandėliuoti, 
jie gerai džiūna be rizikos užsidegti.

Krūmų ir šakų vežimo 
susispaudžiantys bortai 
medvežėms 

 Lengvai montuojami 
vietoj įprastinių rungų, 
suspaudžia šakas padidinant 
vežamą jų kiekį

Malkų skaldyklės Palax Power 
 Skaldyklės su diskiniu pjūklu mažina galandimo sąnaudas

Biokuro ruošimo technika

Parduodame skiedrovežes automobilines ir traktorines priekabas. Tiekiame peilius ir kirstukus visų gamintojų kapoklėms ir smulkintuvamsParduodame skiedrovežes automobilines ir traktorines priekabas. Tiekiame peilius ir kirstukus visų gamintojų kapoklėms ir smulkintuvams



P r o f s ą j u n g ų  v e i k l a

Likti privačiame pensijų fonde 
ar griįžti iį „SODRĄ“? 

alGirdas rauKa
lietuvos miško ir miško pramonės

darbuotojų profesinių  sąjungų federacijos pirmininkas

Senatvės pensijos pirmą kartą įves-
tos Prancūzijoje XIX a. pradžioje, 
o pirmasis įstatymas, užtikrinantis 

senatvės pensijas valstybės tarnautojams, 
priimtas 1895 m. Vokietijoje. Tuo metu 
Vokietijoje įvestos ir pensijos valstybinių 
įmonių darbininkams bei protinio darbo 
darbuotojams. Lietuvoje pensijos įsteig-
tos 1926 m. Dauguma pasaulio šalių ga-
rantuoja savo piliečiams minimalią pen-
siją. Be jos, pensininkai dar gauna pen-
sijas iš nevalstybinių kaupiamųjų pensijų 
fondų bei darbdavių mokamas pensijas, 
tačiau apie jų kaupimą turime mažokai 
informacijos arba beveik neturime. Pas-
taruoju metu Privačiuose pensijų kaupi-
mo fonduose dalyvauja apie 1 mln. įvai-
raus amžiaus Lietuvos žmonių. Kaip jie 
ten pateko? Vieni sąmoningai, kiti įkal-
bėti apmokamų agitatorių. Pavyzdžiui, 
dalyvaujant Mažeikiuose darbuotojų 
susirinkime, atvykęs šio fondo atstovas 
menkino „SODRĄ“ ir piešė šviesią bei so-
čią būsimų pensininkų ateitį, dalyvaujant 
Privačiuose pensijų kaupimo fonduose. 
Praėjo beveik 10 metų. Panagrinėjus si-
tuaciją, kyla klausimas: tai kaupimo ar 
naudojimo fondai? Lietuvoje 2011 m. 
veikė 30 pensijų kaupimo fondų, kuriems 
„SODRA“ pervedė net 3,78 mlrd. litų. Ta-
čiau papildomos santaupos būsimiesiems 
pensininkams iš šios sumos atseikėtos 
nedidelės, o sumos, kurias išsimokėjo sau 
pensijų fondai už „darbą“, įspūdingos. 
Mat, fondų imamas administravimo mo-
kestis nepriklausė nuo veiklos rezultatų. 
Šalies žiniasklaidos priemonėse konsta-
tuota, kad pradedant 2004 m., fondams 
pervesta 2,5 proc., 2005 m. – 3,5 proc., 
2006 m. – 4,5 proc., 2007 m. ir 2008 m. – 
po 5,5 proc., nuo 2009 m. sausio 1d. iki 
birželio 30 d. – 3 proc., o nuo tų metų 
liepos 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. – 2 
proc., 2012 m. – 1,5 proc., šiemet – 2,5 
proc. dalyvių pajamų, nuo kurių skai-
čiuojamos valstybinio socialinio draudi-
mo įmokos.

Fondai nesijaudino, kad jų lėšos „dėl ne-
sėkmingų investicijų“ sumenko net 52 proc., 
prarasta daugiau nei pusė nuo 2003 m. 
kauptų pinigų (tai iš ,,SODROS“ pervestos lė-
šos, kurių dalį dengė šalies vyriausybė). Tuo 
metu didėjo ir pensijų turto valdymo mo-
kesčiai. Pavyzdžiui, 2004 m. fondai iš kaupė-
jų pasiėmė 7,8 mln. litų, 2006 m. – 21,8 mln. 
litų, 2007 m. pensijų kaupėjai jiems sumo-
kėjo net 35,1 mln. litų (,,Respublika“, 2011 
11 03). Įstatymai pensijų fondams leidžia Va
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kaip bus mokama; ar tikrai sukauptos 
lėšos bus išmokamos palikuonims; jei 
išmokamos, tai kokiomis sąlygomis? 
Antra, reikėtų pasitikslinti, kiek jūs turi-
te sukauptų lėšų fonde; pasidomėti, kiek 
„SODRA“ pervedė į fondą ir kiek padi-
dėjo pervesta suma, o gal ir sumažėjo? 
Apytiksliai galima pasiskaičiuoti ir pa-
tiems pervestą sumą į fondą.

Trečia, kiekvienas, įvertinęs sukauptą 
fonde sumą ir padalinęs iš kauptų metų, 
sužinsite, kiek sutaupote per metus. Atsi-
žvelgdami į tai, kad vidutinis Lietuvos vyrų 
amžius yra 68 metai, moterų – 78, apytiks-
liai galite pasiskaičiuoti, kiek dar galima iki 
pensijos sukaupti. 

Ketvirta, galima pasiskaičiuoti teorinį 
kasmetinį priedą prie būsimos „SOD
ROS“ pensijos. Reikia įvertinti ir tai, kad 
mokant į Privatų pensijų fondą, „SOD
ROS“ mokama pensija bus mažesnė. Visi 
skaičiavimai bus su paklaidomis, bet tu-
rėsite bent jau bendrą vaizdą. Jei fondas 
jums nieko neuždirbo per 10 metų, gal 
reikia jį pakeisti? 

Penkta, būtina įvertinti, kad „SOD
ROS“ garantas yra valstybė, o fondai 
garanto neturi ir blogai investavus gali 
bankrutuoti. „SODRA“ bankrutuoti 
gali tik kartu su valstybe. 

Ar tikite, kad valstybė bankrutuos?
Šešta, mažiausiai apie pensiją galvoja 
jaunimas. Tačiau tie, kuriems iki jos liko 
10-15 metų, o uždarbis – apie 2000 litų, 
turėtų rimtai apsvarstyti pasitraukimo iš 
fondų galimybę. Svarstyti apie pasitrau-
kimą turėtų ir tie, kurie ateityje nenorėtų 
vieną, du ar daugiau procentų nuo gau-
namos algos papildomai mokėti į fondą, 
tikėdami, kad dar prisidės ir valstybė iš 
surinktų mokesčių. Jei nesate tam pasi-
rengę, skubiai grįžkite į „SODRĄ“, ku-
rioje veikia solidarumo principas. Net 
ir tuo atveju, jei uždirbi nedaug ir tavo 
įmokos mažos, išmokos mažai kuo ski-
riasi nuo dideles įmokas mokančių dar-
buotojų. Jei tavo darbo užmokestis mini-
malus, o kito žmogaus 3 kartus didesnis, 
tai „SODROS“ mokama pensija šiuo 
metu skiriasi tik apie 200 litų, nors įmo-
kos skiriasi daugiau nei 3 kartus.                   

Paskutinis žingsnis, padėsiantis apsi-
spręsti, – parašyti prašymą „SODRAI“, 
kad LR Seimo patvirtintą procentą nuo 
įnašų pervestų į pasirinktą fondą. Deja, 
atvirkščiai to daryti neleidžiama. 

kai uždirbo po 0,17 proc. nuo pervestos 
sumos, o infliacija per tą patį laikotarpį 
didėjo vidutiniškai po 4,5 proc. per me-
tus. Todėl realiai infliacija ,,surijo“ ne tik 
visą prieaugį, bet ir ,,apgriaužė“ įmokas. 
Jis siūlė iš viso į fondus nebepervesti nė 
lito. Buvęs LR Seimo Socialinių reikalų 
ir darbo komiteto pirmininkas Rimantas 
Dagys buvo šokiruotas, sužinojęs apie 
fonduose dirbančių darbuotojų algas. 
„Respublikos“ žurnalistui jis teigė, kad 
„pagal oficialius duomenis, net gyvybės 
draudimo įmonėse, kurios apima tru-
putį daugiau, ne tik šiuos fondus, nuo 
5 tūkst. litų iki 9 tūkst. litų atlyginimą 
gauna 412 asmenų, nuo 9 tūkst. litų iki 
11 tūkst. litų – 54 asmenys, nuo 11 tūkst. 
litų iki 20 tūkst. litų – 65 asmenys, o per 
20 tūkst. litų – 28 asmenys“. Seimo narys 
Mečislovas Zasčiurinskas šių metų gegu-
žės mėn. ,,Respublikoje“ rašė, kad Lietu-
voje veikiančio Švedijos banko pensijų 
fondų valdymo bendrovės darbuotojų 
vidutinis atlyginimas yra 12,5 tūkst. litų 
per mėnesį. Lietuvoje pastaruoju metu 
yra per 1,1 mln. pensininkų, gaunančių 
įvairias pensijas iš „SODROS“, apie 600 
tūkst. asmenų – senatvės pensininkai. 
Tiesa, pensininkų yra žymiai daugiau, 
nes likusieji pensijas gauna ne iš „SOD
ROS“, o iš valstybės biudžeto (tai poli-
cijos, muitinės, pasienio tarnybos, VSD, 
STT, prokuratūros pareigūnai, kariškiai 
ir kt.). Kalbant apie situaciją „SODRO
Je“, retas pašnekovas patikslina, kad 
pensininkams 2011 m. teko tik 56,6 proc. 
„SODROS“ lėšų, o kita – bedarbiams ir 
kitoms išmokoms. Iki šių metų rugsėjo 
mėn. kiekvienas dalyvaujantis Priva-
čiame pensijų kaupimo fonde turi apsi-
spręsti: likti jame ar grįžti į „SODRĄ“. 
Tik žinant situaciją, galima padaryti tei-
singą pasirinkimą. Nusprendus likti fon-
de, nieko daryti nereikia – ,,SODRA“ ir 
toliau pervedinės LR Seimo patvirtintą 
procentą nuo įmokų. Sunkiau apsispęsti 
bus abejojantiems. Parašius pareiškimą, 
teisė išeiti iš fondų suteikta pirmą kartą 
po 10 metų. Sekanti galimybė vėl gali pa-
sikartoti po 10-15 metų. Fondų darbuo-
tojai jau pradėjo agitaciją už pasilikimą 
juose. Situacija vėl piešiama rožinėmis 
spalvomis.         

Manau, kad priimti sprendimą pa-
lengvėtų, jei kiekvienas abejojantis pir-
miausia atidžiai perskaitytų su fondu 
pasirašytą sutartį ir įsigilintų: kas ten 
numatyta; kokia bus pensija; kada ir 

paimti net dešimtadalį įmokų (,,Respublika“, 
2009 01 28). Ar tai teisinga? Ar fondai netu-
rėtų užsidirbti iš veiklos? Įnašai sudarytų tik 
sąlygas jų veiklai, o ne „maudytis“ ne savo 
piniguose, už kurių tolesnį likimą neatsako. 
Jei fondų veikla būtų priklausiusi nuo jų vei-
klos rezultatų, tai tikėtina, kad nesėkmingai 
investavus ištiktų bankrotas. Ši galimybė 
išlieka. Draudimo bendrovės neapsaugotos 
nuo bankrotų, kaip ir kita bet kokia privati 
įmonė. Manau, kad kai kas dar prisimena, 
kai bankrutavus draudimo bendrovei „Ingo 
Baltic“ apie 30 tūkst. klientų prarado įmokas 
(,,Respublika“, 2010 02 12). 

Draudimo fondų agentai pirštais 
rodo į ,,SODROS“ lėšų deficitą. Iš tie-
sų jis „įspūdingas“: nuo 0,153 mlrd. 
litų 2008 m. padidėjo iki 11,126 mlrd. 
litų 2013 m. Kas kaltas? ,,Ne žmonių 
senėjimas ar mažas gimstamumas vei-
kia „SOD ROS“ deficitą trumpuoju lai-
kotarpiu. Mokesčiai nesurenkami, nes 
smarkiai padidėjęs nedarbas, sumažėję 
atlyginimai; matyt, dar labiau paplito ir 
vokeliai“, – vardijo prof. Romas Lazutka 
laikraščiui ,,Respublika‘‘ (2010 m. gruo-
džio 13 d.). – ,,Matyt, ne „SODROS“, o 
valstybės bėda, kad mažėja mokesčių 
mokėtojų skaičius ir patys mokesčiai. 
Vyriausybė nevykdo Valstybinio socia-
linio draudimo įstatymo, kuris įtvirtina, 
kad ,,SOD RAI“ trūkstamas lėšas kom-
pensuoja vyriausybė. Įstatyme numa-
tyta, jei LR Seimas ar šalies vyriausybė 
priima įsipareigojimus, kuriems vykdyti 
nėra lėšų socialinio draudimo biudže-
te, valstybės biudžetas turi juos dengti. 
Nenormalu ir tai, kad šiandien valstybė 
pervedinėja lėšas privatiems fondams, iš 
jų vėliau skolinasi ir perskolina „SOD
RAI“, fondams mokamos palūkanos“, 
– teigė prof. R. Lazutka. Lietuvos banko 
duomenimis, 3,2 mlrd. litų iš 4,8 mlrd. 
litų, sukauptų pensijų fonduose, inves-
tuojamos užsienyje (,,Respublika“, 2013 
04 19). Taip fondų investicijos kuria dar-
bo vietas kažkam užsienyje, o Lietuvoje 
didelė bedarbystė, ypač tarp jaunimo. 
Tokiais pensijų fondais nusivylę poli-
tikai pripažįsta, kad šie fondai apgau-
dinėja žmones ir dirba ne klientams, 
imdami didžiulius mokesčius už „pas-
laugas“. „Respublikos“ laikraščio žurna-
listas Danas Nagelė (2011 m. gruodžio 
mėn.) rašė, kad tuometinis LR Seimo 
ekonomikos komiteto vicepirmininkas 
Julius Veselka buvo apskaičiavęs, jog per 
8 metus pensininkams fondai vidutiniš-
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P r i v a t ū s  m i š k a i

Šiemet pirmam žemės ūkio paskirties žemės 
apželdinimui miškui skirta 45 mln. litų, o pir-
mam ne žemės ūkio paskirties ir apleistos 
žemės ūkio paskirties apželdinimui mišku – 
12,9 mln. litų parama. Jei šių lėšų nepakaks vi-
siems norintiems įveisti mišką ar plantacinius 
trumpos rotacijos želdinius, pirmenybė bus 
teikiama pareiškėjams: kurie iki šiol nebuvo 
gavę ES paramos miškui veisti; miškas (išsky-
rus trumpos rotacijos plantacinius želdinius) 
veisiamas fiziniams asmenims nuosavybės 
teise priklausančioje žemėje; jų žemė mažiau 
palankioje ūkininkauti vietovėje arba jos na-
šumas vertinamas iki 32 balų; žemės sklypai, 
kuriuose planuojama veisti mišką, suformuoti 
žemės konsolidacijos projekte; pareiškėjas yra 
miško savininkų asociacijos arba kooperatyvo 
narys. Miško įveisimo, priežiūros bei apsaugos 
išmokos dydis už 1 ha ir šiemet priklauso nuo 
vietovės palankumo ūkininkauti bei įveisiamų 
želdinių rūšinės sudėties:

– už 1 ha spygliuočių su lapuočiais (ne 
mažiau kaip 20 proc.) ar minkštųjų lapuo-
čių želdinių ir žėlinių įveisimą palankiose 
ūkininkauti vietovėse mokama 4698,57 
litų išmoka, mažiau palankiose vietovėse – 
5369,79 Lt bei 1330 Lt kasmetinė išmoka už 
želdinių priežiūrą ir apsaugą; 

– už 1 ha spygliuočių ir minkštųjų lapuo-
čių želdinių su ne mažiau kaip 20 proc. kietų-
jų lapuočių ir (arba) liepų priemaiša – atitin-
kamai: 6264,76 Lt, 7159,73 Lt, 1551,69 Lt; 

ES paramos 2007-2013 m. 
nepanaudotų lėšų iįsisavinimo galimybės

– už 1 ha kietųjų lapuočių ir (arba) liepų 
želdinių su spygliuočių ir (arba) minkštųjų 
lapuočių priemaiša iki 40 proc. – atitinkamai: 
7830,95 Lt, 8949,66 Lt, 1773,6 Lt; 

– už 1 ha kietųjų lapuočių, liepų, selek-
cinių drebulių (įskaitant hibridines drebules) 
grynų želdinių – atitinkamai: 9397,14 Lt, 
10 739,59 Lt, 1773,36 Lt; 

– už 1 ha ąžuolų želdinių, kai želdina-
mame plote pasodinta ir apsaugota indi-
vidualiomis apsaugomis ne mažiau kaip 
2500 vnt./ha ąžuolo sodmenų – atitinkamai: 
14 095,71 Lt, 16 109,38 Lt, 2216,70 Lt; 

– už 1 ha greitai augančių hibridinių dre-
bulių trumpos rotacijos plantacinių želdi-
nių – atitinkamai: 9397,14 Lt ir 10 739,59 Lt; 

– už 1 ha kitų greitai augančių medžių 
trumpos rotacijos plantacinių želdinių – ati-
tinkamai: 4698,57 Lt ir 5369,79 Lt. 

Įveisus mišką geros agrarinės būklės 
žemėje, kuri 2-ejus metus iki paraiškos pa-
teikimo buvo deklaruota tiesioginėms išmo-
koms gauti, papildomai 15 metų mokama 
prarastųjų pajamų kompensavimo išmoka: 
ūkininkų kategorijai priskiriamiems pareiš-
kėjams – 383,26 Lt/ha, kitiems – 86,32 Lt/ha. 

LAMMC Miškų institute gegužės 17 d. vykusiame seminare ,,Žemės apželdinimo greitai augančiais medžiais galimybės ir geroji 
patirtis, pasinaudojant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa“, dalyvavęs Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros depar-
tamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Gediminas Mažeika pristatė ES finansinės paramos pagal 
Kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemones miškininkystės sektoriui likusių lėšų panaudojimo galimybes bei planuoja-
mos paramos įžvalgas 2014-2020 m., taip pat informavo apie paramos administravimo taisyklių pakeitimus, paraiškų pateikimo 
terminus. Norėtume į tai atkreipti miško savininkų dėmesį.
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Įveisti ąžuolų želdiniai

Miško verslininkų siekis – veisti trumpos apyvartos greitai augančių medžių 
(hibridinė drebulės) plantacijas
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SIP PROTECTION – didžiausias dirbantiems miške rūbų, avalynės 
ir darbo saugos priemonių gamintojas Europoje

Pasirūpink 

saugiu ir komfortabiliu darbu 

miške...

UAB „MMC Forest“
Nausodžio k., 
Vėžaičių sen., 96215 Klaipėdos r.
Tel. 8 673 51506 
El. paštas info@mmc.lt 
www.miskui.lt

Miško įveisimo paraiškos šiemet priim-
tos gegužės 13 – birželio 28 d., jas buvo 
galima pateikti ir elektroniniu būdu. Para-
mos paraiškų teikimo internetu informaci-
nis tinklapis https://portal.nma.lt Priemo-
nės ,,Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir ap-
leistos žemės ūkio paskirties apželdinimas 
mišku“ taikymas nustatytas žemės ūkio 
ministro 2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 
3D-312, o priemonės ,,Pirmas žemės ūkio 
paskirties žemės apželdinimas mišku“ – 
žemės ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d. 
įsakymu Nr. 3D-313. Nuo 2012 sausio 1 d. 
miško želdinimo darbų kokybės, želdinių 
apskaitos ir želdinių kokybės pažymas 
išduoda Valstybinės miškų tarnybos Miš-
kų kontrolės skyriaus teritorinio poskyrio 
valstybiniai miškų pareigūnai. Nuo šių 
metų paramos gavėjams, veisiantiems miš-
kus, nebereikia kreiptis į Valstybinę miškų 
tarnybą dėl pažymų išdavimo: Naciona-
linė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio 
ministerijos pateiks reikiamą informaciją 
Valstybinei miškų tarnybai, kuri atliks vi-
sus reikiamus patikrinimus įveistuose žel-
diniuose bei informuos Nacionalinę mo-
kėjimo agentūrą ir paramos gavėjus apie 
patikrinimo rezultatus. Apie numatomus 
patikrinimus Valstybinė miškų tarnyba iš 
anksto informuos paramos gavėjus. Taip 
pat svarbu žinoti, kad paramos gavėjas per 
10 darbo dienų nuo miško įveisimo Nacio-
nalinei mokėjimo agentūrai turi pristatyti 
želdinamų medžių rūšių pagrindinį miško 
dauginamosios medžiagos kilmės sertifi-
katą, želdinamų medžių ir krūmų įsigijimo 
dokumentus. Kuo sparčiau bus pristatyti 
šie dokumentai, tuo greičiau bus atliktas 
vertinimo procesas ir išmokėta parama.

Kadangi ES paramos 2013 m. miškinin-
kystės sektoriui kitoms priemonėms liko 
nedideli lėšų likučiai, kai kuriose priemo-
nėse apribotos išmokos vienam projektui. 
Pvz., mažos ekonominės vertės medynų 
(jaunuolynų) ir krūmynų pertvarkymui, jau-
nuolynų ugdymui ar miško kirtimo, apva-
liosios medienos ir biokuro ruošos moder-
nizavimui buvo galima pateikti projektą ne 
daugiau kaip 150 tūkst. litų išmokai gauti.

Stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktų 
miškų atkūrimui ir prevencinėms priemo-
nėms maksimali paramos suma vienam 
projektui – iki 100 tūkst. eurų, kompen-
suojant iki 80 proc. visų tinkamų finansuo-
ti projekto išlaidų. Likus 2,1 mln. litų neį-
sisavintų lėšų miškų infrastruktūrai gerinti 
(faktiškai miško keliams ir grioviams įreng-
ti), vienam projektui skirta iki 200 tūkst. 

eurų parama, kompensuojant iki 60 proc. 
visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

Apie 4 mln. litų dar skirta gamtosaugi-
nėms priemonėms privačiuose miškuose. 
Priminsime, kad tai išmokos už pagrindinių 
miško kirtimų nevykdymą identifikuotose 
kertinėse miško buveinėse (mokama 7-erius 
metus 963,33 Lt/ha) ir už neplynų kirtimų 
vykdymą vietoj galimų plynųjų (mokama 
483,39 Lt/ha kompensacija iki 7-erių metų). 
Taip pat šiems metams skirta 1,9 mln. Lt 
priemonei „Natura 2000 išmokos“. Žinoma, 
miško savininkas turi prisiimti atitinkamus 
sutartinius miškininkavimo įsipareigojimus, 
o valdos miškas atitikti nustatytus reikalavi-
mus. Pvz., medynas, kuriame identifikuota 
KMB, turi būti ne mažesnis kaip 0,5 ha, pa-
siekęs atitinkamai 3 ar 4 miškų grupei nu-
statytą minimalų pagrindinių kirtimų amžių, 
medyne 7-erius metus negalima vykdyti pa-
grindinių miško kirtimų. Be to, parama ne-
teikiama plotui, kuriam jau teikiama parama 
pagal priemonę „Natura 2000 išmokos“. Šios 
paramos taikymas reglamentuotas žemės 

ūkio ministro 2013 m. balandžio 16 d. įsaky-
mu Nr. 3 D-273.

ES paramos įižvalga 2014-2020 metais 
Pasak G. Mažeikos, 2014-2020 m. ES Kaimo 
plėtros programoje miškininkystės sektoriui 
galėtų būti taikomi prioritetai, kurie ska-
tintų žemių savininkus atkurti, išsaugoti ir 
pagerinti nuo žemės ūkio ir miškininkystės 
priklausančias ekosistemas, taip pat ska-
tintų efektyvų išteklių naudojimą ir remtų 
perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų ekono-
mikos žemės ūkio ir miškininkystės sekto-
riuose. Kaimo plėtros politikoje tikėtina, kad 
bus skiriama dėmesio ir biologinės įvairovės, 
vandentvarkos, dirvožemio gerinimui ir Eu-
ropos kraštovaizdžių būklei bei skatinamas 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių, atliekų, 
liekanų efektyvesnis naudojimas. 

Konkrečios paramos priemonės ir jos ga-
vėjai bus aiškūs, patvirtinus Lietuvos Kaimo 
plėtros 2014-2020 metų programą. 

 MG inf.

Įveisti ąžuolų želdiniai

Plantaciniams želdiniams reikia tinkamos priežiūros



apie tepalo šildytuvą, kas leistų dirbti ir prie 
žemos minusinės temperatūros. Paleidžiant 
mašiną žymiai sumažinsite tikimybę suga-
dinti tam tikrus hidraulinius komponentus. 
Tepalo aušintuvą ir šildytuvą galima mon-
tuoti į visus profesionaliam naudojimui skir-
tus modelius, pažymėtus S raide.

Malkų skersavimo ir skaldymo mašinos 
su atpjovimo disku

 Palax 55 – tai mažiausia, bet saugiau-
sia bei labiausiai išbaigta skaldyklė rinkoje 
ir savo klasėje. Standartinė skaldyklė kom-
plektuojama su tyliu ir tolygiai pjaunančiu 
pjovimo disku. Didžiausias trinkelės skers-
muo – 20 cm. Ši skaldyklė paruošta naudo-
jimui, o jos elektriniai sujungimai visiškai 
baigti. Sumontuoti papildomi besisukan-
tys ritinėliai ir platforma ant ratų, kad dar-
bas būtų lengvesnis ir saugesnis. Atpjauta 
trinkelė įkrenta į lovį šalia skaldiklio, kad 
būtų patogu perskelti. Šią skaldyklę lengva 
perkelti ar transportuoti į kitą vietą, ji yra 
su reguliuojamais pilnaviduriais guminiais 
ratukais. Kad būtų lengva, patogu ir saugu 
dirbti, pjovimo stalas įrengtas su rutuliniais 
guoliais. Dvigubas skaldiklis, kurį galima 
keisti, lengvai skelia net įšalusią medieną. 
Mašinoje įrengtas vidaus degimo variklis 

valdymą: galimi du variantai – su valdymo 
rankenomis arba svirtelėmis (joystick). Dir-
bant su valdymo rankenomis, operatorius iš-
lieka darbingas ilgiau (lyginant su konkuren-
tų analogiškomis mašinomis), nes tik Palax 
gaminiuose operatorius atpjaunant judesį 
atlieka horizontaliai, o ne iš viršaus į apačią. 

Greitas vožtuvas
Visos Palax mašinos turi greitaeigį vožtuvą, 
įmontuotą į skaldymo cilindrą, kuris labai 
padidina mašinos našumą. Pavyzdžiui, jei 
skėlimo cilindro maksimali jėga yra 5,6 to-
nos ir viena operacija (pilna eiga nueina pir-
myn ir atgal) užtrunka 4,5 sekundės, tai su 
greitaeigiu vožtuvu užtruks tik 3 sekundes. 
Naudojant greitaeigį vožtuvą, skėlimo cilin-
dras dirba tik 1/3 savo maksimalios jėgos. Jei 
pasipriešinimas padidėja, skėlimo cilindras 
automatiškai persijungia į pilną jėgą (5,6 t).

Aušintuvas ir šildytuvas
Į profesionalias malkų skersavimo ir skaldy-
mo mašinas, kurios be pertraukos dirba iš-
tisus metus, rekomenduojame įdėti tepalo 
aušintuvą, kad vasarą nuo karščio tepalas 
nesuskystėtų. Tai gali turėti įtakos mašinos 
darbui bei hidraulikos komponentų ilgaam-
žiškumui. Žiemos metu reikėtų pagalvoti ir 

Diskas ar grandinė?
Dažnai klientai klausia: kokį modelį rinktis – 
su diskiniu ar su grandininiu atpjovimu? Jei 
yra galimybė rinktis, rekomenduojame dis-
kinį atpjovimą, nes šis variantas reikalauja 
mažiau priežiūros ir greičiau atpjauna. Jei 
medžiai nežemėti, su disku galima dirbti 
iki pusės metų ir tik tada reikės pagaląsti 
(galandimas kainuoja nuo 20 Lt iki 100 Lt, 
priklausomai nuo disko dantų skaičiaus). 
Pjaunant su grandininiu pjūklu, papildomai 
reikės naudoti tepalą (grandinės tepimui), 
papildomas grandines ir neapsieisite be kas-
dienio galandimo. Bet mašinos su atpjovimo 
disku turi ir minusų – diskas riboja atpjauna-
mo medžio skersmenį (pvz., jei disko skers-
muo 900 mm, tai didžiausias rąsto skersmuo 
380 mm ir nei milimetro daugiau).

Kaip pasirinkti tinkamiausią mašiną?
Pirmiausiai reiktų pagalvoti, kiek malkų pla-
nuojate paruošti per metus. Tada reikėtų ži-
noti, kokias medžių rūšis ir kokio didžiausio 
skersmens medžius naudosite malkų ruošai. 
Kai žinosime šiuos dalykus, galima rinktis 
įrangą, koks bus jėgos agregatas: benzininis 
variklis, elektrinis variklis, traktoriaus darbi-
nis velenas, traktoriaus hidraulika, ar kom-
binuotas. Reikėtų pagalvoti ir apie mašinos 

malkų 
skaldymo iįranga

Palax gamykla įsikūrė 1954 m. Suomijoje ir iki šių dienų gamina platų malkų skersavimo ir skaldymo mašinų bei jų priedų 
asortimentą. Gamykla įsikūrusi 5500 m2 patalpose Ylistaro savivaldybėje. Joje įrengta moderni konvejerinė gamybos linija, 
užtikrinanti aukštą gaminių kokybę. Lietuvoje Palax dar nėra gerai žinomas vardas, bet kas pabando dirbti su šios firmos 
mašinomis, kitokių daugiau nebesirenka. Lyginant su dabartinėje rinkoje esančiomis malkų skersavimo ir skaldymo maši-
nomis, Palax mašinos pasižymi dideliu patvarumu. Apie šių mašinų ilgaamžiškumą sprendžiama ir iš to, kad Palax naudotų 
mašinų beveik niekas neparduoda, nes ir po daugelio darbo metų jos išlieka patikimos.                                                
Gamykla siūlo mašinas mėgėjams ar pradedantiems verslą bei patyrusiems profesionalams. 
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sistema, leidžianti žymiai padidinti darbo našumą 
net dirbant su didelės galios skėlimo cilindrais. Pa-
lax Optimi sistemos pagalba skėlimo cilindras juda 
tik tiek, kokio ilgio reikia trinkelių ir nė centimetru 
daugiau. 

 Palax Power 100 s – pats našiausias ir patiki-
miausias Palax modelis, skirtas profesionaliam dar-
bui ir didelio skersmens rąstams. Jame sumontuoti 
įrenginiai labai palengvinantys operatoriaus darbą: 
rąstas prispaudžiamas prieš atpjovimą hidrauliniu 
būdu, o atpjauta trinkelė nekrenta iškart prie skal-
dymo cilindro, bet dar šiek tiek prilaikoma, kad nu-
kristų tiksliai į reikiamą vietą. Valdoma mašina kaip ir 
Power 90 modeliuose svirtelėmis. Standartinė įranga 
sukomplektuota didelės spartos cilindrais bei didelio 
greičio vožtuvu. Mašinos 10 ar 16 t galios skėlimo ci-
lindrai leidžia trinkelę suskaldyti net į 12 dalių.                       

Maksimalus trinkelės skersmuo – 40 cm. Galia 
perduodama nuo traktoriaus darbinio veleno arba 
15 kW elektros variklio. Patentuota Palax Optimi sis-
tema apriboja stūmok lio eigą priklausomai nuo trin-
kelės ilgio, o tai beveik dvigubai padidina mašinos 
našumą. Šią mašiną galima komplektuoti ir ant spe-
cialios platformos, kad būtų lengviau transportuoti. 

Malkų ruošimo mašinos su grandininiu pjūklu
 Palax Active mašinos savininkas gali lengvai 

ir efektyviai ruošti malkas ir svarbiausia – už la-
bai patrauklią kainą. Mašina kompaktiška, tvirtos 
konstrukcijos, dirbti paprasta, lengva, patogu ir 
saugu. Palax Active mašinai nereikalinga ypatinga 
priežiūra. Skirtingai nei kitos to paties segmento 
mašinos, Palax Active turi hidrauliškai valdomą 
padavimo konvejerį. Mašina pasižymi dideliu er-
gonomiškumu, nes atpjaunant rąstą, atliekamas 
ne vertikalus (iš viršaus į apačią), horizontalus ju-
desys. Komplektuojama 4 t skėlimo cilindru ir pjo-
vimo juosta. Šiai Palax mašinai galima naudoti 4 
skirtingus energijos šaltinius: hidraulinį (nuo trak-
toriaus arba mini krautuvo hidraulinės sistemos), 
darbinio veleno, 4 kW elektros variklio arba 13 AG 
,,Hondos“ vidaus degimo variklio. Mašina gali būti 
komplektuojama su 2,6 m iškrovimo transporteriu 
arba papildomais ratukais.

Hidraulinis skėlimo antgalio ir automatinio 
didelio greičio vožtuvo valdymas yra kaip 
papildoma funkcija. Transmisija turi aliumi-
nines kampines pavaras ir automatinius V 
formos diržų įtempimo mechanizmus. 

Palax Power 70 modeliai turi savaime iš-
sivalantį rąstų padavimo transporterį, kuris 
užtikrina pastovų sukibimą su rąstu. 700 mm 
atpjovimo diskas su kietmetalio dantimis at-
pjauna iki 26 cm skersmens rąstus. Prie šio 
modelio galima komplektuoti ir rąstų stalą, 
kuris valdomas staklių svirtelėmis. Taip pat 
yra 4,3 m grandininis besisukiojantis iškrovi-
mo transporteris.

 Palax Power 90 s. Šio tipo mašina, tu-
rinti 900 mm atpjovimo diską, skirta profe-
sionaliam darbui. Atpjovimo diskas su spe-
cialiais ašmenimis žymiai padidina našumą. 
Pilnai hidraulinis mašinos valdymas su paė-
mimo transporteriu ir 4,3 m išmetimo trans-
porteriu leidžia tvarkyti malkas lengviau ir 
greičiau. Skaldyklė turi 2 versijas: jėgos galia 
perduodama nuo traktoriaus arba kombi-
nuota – nuo traktoriaus ar elektros variklio.

 Du skirtingi modeliai Power 90 s ir Po-
wer 90 s G. Priklausomai nuo darbo sąlygų 
galima pasirinkti Power 90 s arba Power 90 s 
G modelius. Modelis Power 90 s skirtas profe-
sionaliam darbui. Jame galima naudoti stan-
dartinį 2/4 skaldymo antgalį arba 2/6 antgalį. 
Užsakovo pageidavimu galima komplektuoti 
su 5;6; 8; 10 ar 16 t skaldymo cilindrais. Palax 
Power 90 s G taip pat profesionali mašina, ku-
ria galima skaldyti ir kietmedžius (pvz., ąžuo-
lą ar buką). Kietmedį galime suskaldyti net į 
8 dalis. Mašina komplektuojama su 10 ar 16 t 
skėlimo cilindrais. Power 90 s G turi specialiai 
sustiprintus skaldymo cilindrus ir skėlimo 
antgalius (kasetes). Skėlimo antgaliai keičia-
mi naudojant gervę. Standartinė mašina turi 
2/6 skaldymo antgalį, su galimybe sumon-
tuoti 2/4 arba 2/8 antgalius. Abi mašinos turi 
hidraulinius rąstų prispaudimus. Palax Power 
90 modeliuose yra sumontuota Palax Optimi 

su sankaba, kuri atlaisvina diržus užvedimo 
metu. Tai palengvina vidaus degimo variklio 
užvedimą žiemą.

 Palax Combi M II. Universali ir greita 
malkų skersavimo ir skaldymo mašina, skirta 
iki 25 cm skersmens rąstų efektyviam pjovi-
mui ir skėlimui. Mašina puikiai tinka ploniems 
medžiams ar net krūmams. Pjovimo diskas 
apsaugotas nuo smulkių medžio atplaišų. 
Standartinė mašina turi 4,3 m sulankstomą 
transporterį su 2 grandinėmis. Transporterį 
lengva sulankstyti – tam naudojama ger-
vė su grandinės užraktu. Jį galima sukinėti 
apie 2,2 m atstumu į šonus, galima fiksuoti 
5-iose pozicijose. Tai pagreitina pakrovimo 
darbus. Jeigu malkos pakuojamos į maišus, 
ši funkcija leidžia dirbti su dviem padėklais. 
Transportavimo palengvinimui, mašiną ga-
lima komplektuoti ant specialios priekabos. 
Perdavimo jėgą irgi galima pasirinkti: nuo 
traktoriaus darbinio veleno, elektros variklio 
ar benzininio „Honda“ variklio.

 Palax Power 70 ir 70 S. Tai greičiausios 
malkų skersavimo ir skaldymo mašinos rin-
koje. Viena operacija (atpjovimas ir suskal-
dymas) trunka tik 2 sekundes. Pagrindinis 
skirtumas tarp šių modelių – skirtinga jų 
paskirtis. Modelis Power 70 yra skirtas ūki-
ninkams, smulkiam profesionaliam naudoji-
mui, o modelis Power 70 S – profesionaliam 
naudojimui.    

Palax Power 70 S mašinų atpjovimo dis-
kas ir padavimo transporteris valdomi hi-
drauliškai svirtelės (joystick) pagalba. Skėli-
mo antgalio aukštis valdomas hidrauliškai, 
o skėlimo greitis – didelio greičio vožtuvu, 
kuris šiam modeliui yra standartas. Transmi-
sija turi ketaus kampines pavaras ir automa-
tinius V formos diržų įtempimo mechaniz-
mus. Papildomai komplektuojamos hidrau-
likos greitosios jungtys priedams.

Palax Power 70 mašinos atpjovimo dis-
kas ir padavimo transporteris valdomas 
svirtelėmis, turinčiomis rutulinius guolius. 



 Palax KS 35 ERGO ir KS 35 s. KS 35 Ergo yra 
moderni, ergonomiška, lengvai valdoma skaldyklė 
su 38 cm grandininio pjūklo juosta. Ji labiausiai 
tinka tiems, kas naudoja skirtingo skersmens rąs-
tus (maksimalus rąsto skersmuo – 35 cm). Trans-
porterį galima sulankstyti, todėl skaldyklė užima 
labai mažai vietos (jos plotis – 2,85 m, aukštis – 
2,4 m). Padavimo ir iškrovimo transporteriai turi 
greitas jungtis, todėl nereikia jokių įrankių, palei-
džiant mašiną.

Palax KS 35 s malkų skaldyklės grandinis pjūklas 
ir padavimo transporteris yra pilnai hidrauliškai 
valdomi svirtele. Skėlimo antgalio aukštis taip pat 
reguliuojama hidrauliškai. Skėlimo greitį nustato 
automatinis didelio greičio vožtuvas. Sumontuo-
tos greitos jungtys papildomam transporteriui. 

 Palax KS 43 s skirta profesionalams. Įmonė 
Ylistaron Terästakomo į modelį Palax KS 43 s įdie-
gė pačias naujausias technologijas, todėl savo 
funkcionalumu mašina išsiskiria tarp panašaus se-
gmento agregatų. Ja galima dirbti ypač sunkiomis 
sąlygomis bei ruošti malkas iš įvairaus skersmens 
rąstų. Galima skaldyti net 55 cm ilgio ir 43 cm 
skersmens rąstus. Skaldyklė valdoma hidrauliškai 
svirtelių pagalba. Mašinoje įdiegta konstrukcinė 
naujovė – prispaudimo ir nustūmimo plokštelės. 
Jų dėka rąstas visada yra reikiamoje pozicijoje, o 
atpjovimas gaunamas tiesus. Komplekte – didelės 
galios pjūklas su 50 cm grandinine juosta. Trinke-
lė automatiškai suskaldoma iškart, kai tik būna at-
pjauta. Mašina turi patentuotą 3 greičių skaldymo 
cilindrą, kuris padeda greičiau dirbti su plonais 
rąsteliais, tačiau atlaiko iki 16 t jėgą skaldant sto-
rus rąstus. Iškrovimo transporteris 4,3 m nukrei-
pia malkas į didmaišius ar ant specialių padėklų. 
Transporteris varomas hidrovarikliais, neturi jokių 
diržų. Mašina prijungiama prie traktoriaus arba 
naudojama kombinuota pavara (elektros variklis 
ir traktorius). Standartinėje įrangoje turi greitas 
jungtis papildomai platformai. 

 Palax KS 50 s skaldyklė skirta intensyviam 
profesionaliam naudojimui skaldyti didelio skers-
mens rąstus. Didžiausias trinkelės ilgis – 66 cm, 
skersmuo – 48 cm. Mašina varoma hidrauliniais 
varikliais, neturi jokių diržų, valdoma svirtele, turi 
efektyvų 55 cm grandininį pjūklą. Skėlimo operaci-
ja pradedama iškart, kai atpjaunama trinkelė. Tvir-
tas 24 t cilindras greitai ir efektyviai suskaldo trin-
kelę, po to transporteriu malkos sukrenta į maišus 
ar specialius padėklus. Mašiną Palax KS 50 s galima 
kabinti prie traktoriaus su 3 taškų pakabinimo sis-
tema, kuri varoma nuo darbinio veleno arba nau-
dojama kombinuota pavara su elektros varikliu.

Standartinėje įrangoje yra greito jungimo 
jungtys papildomiems įrenginiams. Mašina taip 
pat turi 4 m ilgio hidrauliškai valdomą juostinį 
transporterį bei tepalo aušintuvą.

Malkų skaldymo mašinos
 Logsplit 60 hidraulinė trinkelių skal-

dyklė pasižymi padidininėtu saugumu – 
atleidus nors vieną valdymo svirtelę, iškart 
sustabdomas skėlimo procesas. Jei atlei-
džiamos abi svirtelės, skaldymo stūmoklis 
grįžta į pradinę padėtį. Visos judančios dalys, 
išskyrus skėlimo stūmoklį, yra uždengtos. 
Skėlimo antgalis, komplektuojamas stan-
dartinėje įrangoje, vienu kartu trinkelę gali 
padalinti į 4 dalis. Siekiant išvengti skėlimo 
jėgos sumažėjimo, labai didelės trinkelės 
skaldomos į 2 dalis ir tik po to smulkiau. 
Skėlimo antgalis turi aštrias briaunas, todėl 
skeliama trinkelė neišsprūsta. Standartinėje 
įrangoje taip pat komplektuojamas didelio 
greičio vožtuvas.

Smulkesnes trinkeles įmanoma skelti ir 
didesniu greičiu, nes stūmoklis tada juda be-
veik dvigubai greičiau nei įprastai. Skaldant 
dideles trinkeles, skeliama pilna jėga, bet 
nedideliu greičiu. Didelio greičio vožtuvas 
gali aktyvuotis tik tada, kai trinkelė ima skilti. 
Galia perduodama nuo traktoriaus darbinio 
veleno, elektros variklio ar ,,Honda‘‘ 5,5 AG 
benzininio variklio. 

 Logsplit 100 modelis gali būti val-
domas iš abiejų mašinos pusių. Patogiu 
rąstų laikikliu (75 x 70 cm) rąstai nesunkiai 
užridenami skaldymui. Rąstų laikiklį galima 
sumontuoti iš abiejų pusių. Saugumo su-
metimais mašiną geriausia valdyti abejomis 
rankomis. Skėlimo cilindras turi 2 greičius – 
nuspaudus valdymo rankenėlę iki pusės, jis 
juda dvigubai lėčiau (naudojama pradedant 
skelti rąstą). Skėlimo peilio aukštis reguliuo-
jamas svirtele. Norint pagreitinti darbą skal-
dant smulkius rąstelius, skėlimo cilindro eiga 
reguliuojama nuo 0,5 m iki maksimalaus dy-
džio. Skaldyklė sumontuota ant važiuoklės, 
pritaikytos kabinti prie lengvojo automobi-
lio. Skaldymo rąstelių ilgis – iki 100 cm, skė-
limo cilindro maksimali jėga – 5,6 t, skėlimo 
antgalis – 2/4.

P r i e d a i

 Palax rąstų stalai. Palax kompanija 
gali pasiūlyti trijų tipų rąstų stalus. Visi stalai 
jungiami prie malkų skersavimo ir skaldymo 
mašinų. Valdymas – svirtelėmis. Pats papras-
čiausias, smulkių rąstų stalas naudojamas 
prie šių mašinų: Palax Combi M, KS 35 ir Po-
wer 70. Kad ilgus rąstus būtų lengviau tvar-
kyti, stalas papildomai gali būti komplek-
tuojamas varomaisiais ritinėliais. Rąstų stalo 
talpa – 4-6 m3 medienos.

Palax Midi rąstų stalas jungiamas su pa-
davimo transporteriu. Standartinėje kom-
plektacijoje yra dvi grandinės (po 3 m ilgio), 
du besisukantys ritinėliai ir hidrauliškai val-
domas rąsto užkėlimo įrenginys. Trečia gran-
dinė ir 1-2 hidrauliškai varomi ritinėliai, kaip 
papildoma funkcija, gali pakeisti du laisva 
eiga besisukančius ritinėlius. Reguliuojamas 
rąstų stalo plotis – nuo 1,7 m iki 2,3 m.

Palax Mega rąstų stalas aprūpintas 4 eilių 
grandininiu transporteriu, varomu hidrova-
rikliu su žingsnine pavara. Grandinės gali 
judėti į priekį ir atgal. Rąstų stalo talpa – 10-
12 m3 medienos. Prie šio stalo galima papil-
domai sumontuoti specialią platformą, kad 
būtų galima pakrauti iki 18 m3 medienos.

 Palax valymo cilindras. Besisukantis 
cilindras efektyviai pašalina atplaišas nuo 
malkų. Prie valymo cilindro galima prijungti 
papildomą transporterį, kad lengviau būtų 
krauti malkas į maišus. Cilindras varomas hi-
drauliniu arba elektros varikliu.

 Palax rąstų keltuvas. Iš krūvos len-
gvai paima rąstus, mažina krūvį rankoms ir 
nugarai. Lengva transportuoti. Galima papil-
domai specialiai pritvirtinti.

 Palax Moti maišų pakavimo stendas. 
Labai patogu sandėliuoti ir transportuoti, 
džiovinti malkas. Maišelius galima sukrauti 
vieną ant kito. Maišeliai pagaminti iš poli-
propileno, kurie apsaugoti nuo UV saulės 
spindulių. Maišeliai naudojami kelis kartus, 
nereikalingus galima sudeginti.

Visa kompanijos Palax produkcija atitin-
ka CE ir GS saugos ir sveikatos reikalavimus.

Daugiau informacijos galima 
rasti puslapiuose www.palax.fi 
ir www.miskams.lt

Oficialus atstovas Lietuvoje 
S. Videikos įmonė ,,Santera“. 
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M e d ž i o k l ė

laiką turėjo perkiloti, išmatuoti ir įvertinti apie 
500 trofėjų. Šios komisijos vadovas Janis Bau-
manis pabrėžė, kad bet kuri tokia paroda pa-
pildo informaciją apie trofėjų kokybę ir leidžia 
susidaryti pilnesnį vaizdą apie populiacijų būk-
lę. Tikėtasi, kad ją aplankys ir nemažai rygiečių. 
„Jauniesiems medžioklės trofėjų ekspertams 
– tai puiki galimybė pakelti savo kvalifikaciją, 
vadovaujant patyrusiems ekspertams.“ – sakė 
J. Baumanis. 

Kilo abejonių dėl netinkamai parinktos pa-
rodos rengimo vietos ir laiko. Mat, ne taip pa-
prasta pasiekti Mežaparką, be to daugelis dėl 
užimtumo lauko darbais nevežė savo medžio-
klės trofėjų. Priežasčių visada galima rasti. Ta-
čiau, svarbiausia, kad tokios priemonės domintų 
pačius medžiotojus. Jei nebus suinteresuotumo 
ir noro, tai paroda nebus lankoma, nors ji vyktų 
ir pačiame Rygos centre. 

Geriausių trofėjų savininkams įteikti aukso 
medaliai. Juos gavo Raimo Jansonas už stirnino 
trofėjų (141,45 CIC taškai), Nauris Tunėnas už 
tauriojo elnio trofėjų (237,38 CIC taškai), San-
dis Rozentalis už šerno iltis (128,70 CIC taškai), 
estas Pavo Prulas už briedžio ragus (312,8 CIC 

Žodis 
skaitytojui
Birželis vasaros pradžia – jeigu, kas dar 
pamenate, garbūs skaitytojai, garsaus 
anų laikų lietuviško filmo pavadinimą.

Šis birželis man buvo ne tik vasa-
ros pradžia.

Birželio pirmąją tapau garbingos 
Šv. Huberto brolijos ordino nariu. Bel-
gijos miestelyje Saint Hubertus, didin-
goje Šv. Huberto bazilikoje kartu su 
keturiomis dešimtimis medžiotojų iš 
keliolikos kraštų daviau priesaiką gar-
bingai nešti kultūringos, tausojančios 
europietiškos medžioklės vėliavą (apie 
tai – kitą kartą).

Pagyrūnas – matyt, pagalvojote 
ne vienas.

O kodėl nepasigirti, jeigu yra kuo!
Kalbu, žinoma, ne apie savo per-

soną.
Birželį, netikėtai baigėsi aštuonis 

metus trukęs trileris – Seimas priėmė 
Medžioklės įstatymo pataisas.

Kuo čia girtis – paklausite.
Ogi tuo, kad Lietuva, kartu su gar-

bingu pirmininkavimu Europos Sąjun-
gai įsirašė ir į garbingą būrį valstybių, 
kurios didžiuojasi dešimtmečiais sta-
bilia medžioklės tvarka.

Kuo čia didžiuotis?
Ogi tuo, kad ir pas mus Medžioklės 

įstatymas visų pirma paiso gyvūnijos 
interesų.

Netikite.
Tada pasiskaitykite praėjusį mūsų 

žurnalo numerį, ir šio numerio latvišką 
straipsnelį.

Smagaus vidurvasario. 

euGeniJus tiJušas

Medžioklės trofėjų parodos yra me-
tas, kuomet įvertinami medžiotojų 
laimikiai, jie palyginami ir daromi 

apibendrinimai. Rygoje, Mežaparke gegu-
žės 9 d. buvo atidaryta Latvijos medžiotojų 
asociacijos rengiama Baltijos šalių medžio-
klės trofėjų paroda („Baltic Trophy Grand Prix 
– 2013“). Atidaryme dalyvavo jos globėjas, 
Latvijos prezidentas Andris Berzinš. Trofėjus 
į parodą suvežė ne tik parodos šeimininkai, 
lietuviai ir estai, bet, nepaisant visų muito 
formalumų, ir baltarusiai. Labiausiai įkve-
piančią svečių kalbą atidaryme pasakė Lietu-
vos medžiotojų ir žvejų draugijos direktorius 
Eugenijus Tijušas, kuris pabaigoje gryna la-
tvių kalba paskelbė: „Tegyvuoja medžioklė!“

LATMA valdybos pirmininko pavaduoto-
jas Haraldas Barvikas pabrėžė, kad be įprastų 
medžioklės trofėjų parodoje plačiai eksponu-
ojamos ir „mažųjų brolių“ – lapių, barsukų bei 
bebrų kaukolės, nes laikui bėgant keičiasi me-
džiotojų vertybinė skalė ir vertinami tie trofė-
jai, kurie anksčiau būtų nuėję užmarštin. 

Didelį ir sunkų darbą teko nuveikti tarptau-
tinei ekspertų komisijai, kuri per labai trumpą 

Baltijos geriausi trofėjai 
ir tauriojo elnio 

vestuvių „giesmė“ 
Rygoje, Mežaparke

linda doMBroVsKa
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taškai), taip pat Erikas Rava už geriausią parodos trofėjų – stirnino 
ragus, kurie surinko 201,52 CIC tašką.

Į parodos atidarymą buvo atvykę ir Europos šiaurės šalių medžio-
tojų sąjungos ir Europos Sąjungos Medžioklės ir gamtos apsaugos 
asociacijų federacijos (FACE) atstovai, kurie gegužės 10 d. susitiko 
aptarti svarbių regiono reikalų. Po Janio Ozolinio pranešimo ilgos 
diskusijos kilo dėl didžiųjų plėšrūnų reguliavimo. Europos Sąjungoje 
šių gyvūnų medžioklė yra labai griežtai reguliuojama. Baltarusijoje, 
pavyzdžiui, vilkų medžioklė nereglamentuojama, kaip ir Latvijoje, kol 
nebuvo įvesti apribojimai. Vilkų medžioklė gana prieštaringas klausi-
mas visoje Europoje, skirtingai vilkų skaičius reguliuojamas ir Baltijos 
šalyse. J. Ozolinšas papasakojo apie Latvijoje taikomą vilkų medžio-
klės sistemą, kuri leidžia per tam tikrą laiką sumedžioti nustatytą 
vilkų skaičių, užtikrinant operatyvų informacijos perdavimą apie su-
medžiotą skaičių atitinkamai tarnybai. Jis pabrėžė, kad atsižvelgiant į 
vilkų ir lūšių populiacijas Latvijoje, nesvarbu žinoti absoliutų gyvūnų 
skaičių gamtoje, bet būtina žinoti ir įvertinti populiacijos lyčių ir am-
žiaus struktūrą. Ši informacija gaunama atlikus didžiųjų plėšrūnų 
monitoringą, į duomenų surinkimą įtraukiant ir medžiotojus. Labai 
svarbu yra apmokyti medžiotojus, kad jie galėtų teisingai nustatyti 
bent gyvūno lytį. Remiantis duomenimis apie sumedžiotų gyvūnų 
lytį ir amžių, galima nustatyti, ar vilkų populiacija yra sveika. 

Dažnai taip pat tenka konstatuoti, kad būtent galimybė legaliai 
sumedžioti nustatytą didžiųjų plėšrūnų skaičių užtikrina šių gyvūnų 
apsaugą. Jeigu nėra tokios teisėtos galimybės, tuomet, kai vilkai pa-
daro žalą gyvulininkystei, savininkai skelbia karą šiems kenkėjams. 
Tokiais atvejais nėra žinoma, kiek, kur ir kokie gyvūnai yra nužudyti. 

Užsienio kolegoms papasakota ir apie kurtinių situaciją Latvijoje, 
į ką FACE direktorius Angus Midletonas atsakė, kad Europoje dažniau-
siai dėl biurokratijos ir apribojimų prarandamos įvairios tradicijos, ir 
ne vien medžioklės srityje. Šiemet Latvijos vyriausybės nutarimu kur-
tinių medžioklės sezonas perkeltas iš pavasario į rudenį, ko niekada 
nebuvo Latvijos istorijoje. FACE pripažino, jog ligšiolinė Latvijos kur-
tinių medžioklės sistema buvo viena iš geriausių, užtikrinusi kontrolę, 
apskaitą ir informacijos pateikimą.

Diskutuota apie švininių šaudmenų kenksmingumą, medžioklės 
turizmo galimybes. Išreikšta viltis, kad tokie susitikimai ateityje galė-
tų vykti kartą per metus.

Haraldas Barvikas pareiškė, kad tokio pobūdžio suėjimai yra be 
galo svarbūs, nes leidžia susipažinti su kitų šalių aktualijomis. „Neiš-
kišant nosies lauk, nevyksta ir informacijos pasikeitimas. Pavyzdžiui, 
kitose šalyse atliekami tyrimai, kurie konkrečiais atvejais gali būti 
naudingi ir mums. Susitikimo metu sužinojome, kad Europoje pa-
vyko dirbtinai išauginti kurtinius ir juos reintrodukuoti gamtoje, kas 
galėtų būti labai įdomu AB „Latvijos valstybiniai miškai“ įgyvendina-
mam kurtinių projektui“, – sakė H. Barvikas. 

Medžioklės trofėjų paroda veikė visą gegužę, vyko įvairūs semi-
narai. Ypač įdomus ir naudingas buvo čeko Vaclavo Svobodos veda-
mas seminaras, skirtas tauriųjų elnių maurojimo demonstravimui. Jo 
pabaigoje Mežaparko parodų salę užpildė Raimo Jansono ir semina-
ro vadovo „maurojimas“, priviliojęs parodos lankytojus. Po seminaro 
„Muziejaus naktis“ čeko atliekamas „maurojimas“ skambėjo ir visame 
Mežaparke, kadangi jis turėjo galimybę užlipti ant nedidelės pakylos 
ir tauriojo elnio vestuvių balsą pastiprinti per garsiakalbius. Šie gar-
sai sukėlė ir auditorijoje buvusio mopsų veislės šuniuko emocijas – 
jis buvo nusiteikęs priimti maurotojo iššūkį. Pavasariui nebūdingą 
V. Svobodos atliekamą tauriojo elnio „giesmės“ demonstravimą pa-
lydėjo žiūrovų ovacijos. 

Iš latvių kalbos vertė IMANTAS LAZDINIS 

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

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

Tel.: 8 5 2330009,
8 5 2337780
Faks. 8 5 2130200
Mob. 8 698 89240
el. paštas felis@takas.lt
skype felishunting

Nuotraukoje (iš dešinės į kairę): parodos globėjas – Latvijos prezidentas 
Andris Bērziņš, LATMA valdybos pirmininkas Elmārs Švēde 
bei asociacijos valdybos pirmininko pavaduotojas Haralds Barviks 
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Į Trakų rajono Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnaziją birželio 
6-osios rytą sugužėjo pusšimtis Trakų miškų urėdijos miškininkų 
globojamų jaunųjų miško bičiulių iš šešių rajono mokyklų. Šie-

met šventę „Būkime gamtos vaikai“ organizavo ir bendraminčius 
pakvietė JMB būrelis „Ateitis“ su vadove Lilija Sabolevskiene, Trakų 
miškų urėdija ir itin daug prisidėjęs Lentvario girininkas Stasys Mi-
liauskas. Tai jau šeštasis toks renginys, skirtas Pasaulinei aplinkos 
dienai. Jaunieji miško bičiuliai iš Paluknio, Semeliškių, Rūdiškių, Bi-
jūnų, Aukštadvario, Keturiasdešimt Totorių bei Lentvario mokyklų 
susirinko ne tik varžytis dėl šauniausiojo būrelio titulo, bet ir sma-
giai pabendrauti tarpusavyje. Džiugu, jog dalyvavo ir JMB tuntukas 
iš Trakų lopšelio – darželio „Ežerėlis“, paruošęs smagų pasirodymą. 
Šventės dalyvius pasveikino ir gerų rezultatų konkurse palinkėjo 
Trakų miškų urėdijos vyriausiasis miškininkas Dainius Taukis bei 
Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius. Bū-
reliai komisijai pristatė metinius savo veiklos rezultatus, pasakojo 
apie tai, kaip jie suvokia gamtos išsaugojimo svarbą, linksmino 
šokiais, dainomis, dalyvavo piešinių ant asfalto konkurse „Gyvybės 
medis“. 

Šauniausiojo būrelio titulą antrus metus iš eilės iškovojo Aukš-
tadvario vidurinės mokyklos JMBB „Verkniukai“ (vadovė Česlova Po-
ciūnienė, globėjas – girininkas Juozas Urbanavičius). Šventės simbo-
lis – išmintingoji pelėda – išskrido į Semeliškių vidurinę mokyklą, kur 
kitais metais vyks jaunųjų miško bičiulių šventė.

auKsė KoMičienė 
trakų miškų urėdijos ryšių su visuomene ir miško rekreacijos 

specialistė

Rokiškio miškų urėdijos ir Rokiškio Juozo Tūbelio progimna-
zijos kelerių metų bendradarbiavimas šiemet gegužės 13 d. 
įprasmintas 30-ies ąžuolų giraite. Sėlynės girininkijoje, Tin-

džiulių kaime plušėjo gausus būrys neabejingų miškui įvairių klasių 
mokinių su progimnazijos direktoriumi Zenonu Pošiūnu, mokyto-
jais, „laimindami“ gyvenimui ąžuoliukus. Neatsirado nė vieno tin-
giniaujančio. Kažkuris iš mokinių net kibirą medeliams palaistyti iš 
gretimos sodybos pasiskolino. „Už Lietuvą“, – baigę darbą skandavo 
būrelis jaunimo. Taip naujai veisiamu mišku pradėtas Juozo Tūbelio 
progimnazijos 30-mečio renginių maratonas.                      

Šalia anksčiau miškų urėdijos įveisto bevardžio miško likusiame 
neapsodintame beveik 2 ha lauke bendru mokyklos ir miškininkų 
sutarimu nuspręsta vykdyti tęstinį projektą: kasmet savo giraites 
čia sodins kiekviena mokyklą baigianti laida, svečiai. Jaunesnieji čia 
mokysis pažinti, auginti ir mylėti mišką. Šįkart naujai įkurtam miško 
bičiulių būreliui teko garbė ir atsakomybė sodinti pirmiesiems.

Kol kas neaišku, kokį pavadinimą kartu su naujai sodinama giraite 
gaus ir jau dešimtmetį skaičiuojantis dėl savo konfigūracijos Šautuvu 

Būkime 
gamtos vaikais

Draugystė išaugo iį vardinę giraitę

M i š k a s  i r  v i s u o m e n ė
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Tauragės ,,Šaltinio“ pagrindinės mo-
kyklos ekologai ir jaunieji miško bi-
čiuliai vykdė aplinkosauginį projektą 

,,Saugomų teritorijų takais“. Birželio 1-ąją, 
Vaikų gynimo dieną, 1c klasės mokiniai, jų 
tėveliai ir mokyklos ekologai keliavo po Pa-
gramančio regioninį parką. Vyko netradici-
nio ugdymo pamoka gamtoje. Grožėjomės 
Plynosios aukštapelke, kurioje įrengtas 1,6 
km pažintinis takas. Šioje saugomoje teri-
torijoje gausu retų augalų ir gyvūnų rūšių. 
Pamatėme vabzdžiaėdį augalą – saulašarę, 
žydinčius švylius, gailius, gražuolę tekšę. 
Aplankėme valstybės saugomą gamtos 
paminklą – Tamošaičių akmenį. Užlipę 
ant akmens milžino, vaikai dainavo, mata-
vo savo pėdų dydį, lygindami su akmens 
paviršiuje įspaustu įdubimu, kuris, pasak 
legendos, vadinamas Milžino pėda. Apžiū-
rėjome Pagramančio ir Genių atodangas, 

Po Pagramančio regioniniį parką

kurių kraštovaizdis nuolat ardomas ir kei-
čiasi dėl lietaus, vėjo, sniego. Pagramantyje 
apžiūrėjome saugomą unikalią architektū-
rinę vertybę – Švč. Mergelės Marijos Nekal-
to Prasidėjimo medinę bažnyčią.

Kelionės pabaigoje pasitikti vasaros 
ir atšvęsti Vaikų gynimo dieną sustojome 
Lakštingalų slėnyje. Už įdomią ir turiningą 
ekskursiją esame dėkingi Pagramančio regi-
oninio parko kultūrologei Linai Misiulytei ir 
mokinių tėveliams, kurie rūpinosi mokinukų 
saugumu ir sotumu.

Dažnai žvalgomės, planuojame keliones 
į svečias šalis, gerai nepažinę savo artimiau-
sioje aplinkoje esančių gražių vietovių. Geros 
ir saugios vasaros, daug teigiamų emocijų ir 
įspūdžių keliaujant po Lietuvą, tyrinėjant 
aplinką atostogų metu!

eGlė rupšienė, VilMa noViKienė 

miškininkų pramintas jaunuolynas. „Juozo 
Tūbelio vardas jame tikrai bus“, – pažadėjo 
progimnazijos direktorius. 

Pernai minėjome 130-ąsias tarpukario 
Lietuvos politinio veikėjo Juozo Tūbelio gi-
mimo metines. Jo gimtinę Ilgalaukių kaime 
žymi paminklinis akmuo. Taip pat išlikęs jo 
iniciatyva kadaise nutiestas kelias į Rokiškį 
pro Tindžiulius, kuris vingiuoja pro pat nau-
jai pasodintą mišką.

Tikimės, kad tokios akcijos jaunuomenę 
paskatins naujiems iššūkiams. Visiems so-
dintojams progimnazijos direktorius įteikė 
sertifikatus, liudijančius esant giraitės įkūri-
mo pradininkais.

Julius adaMonis
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Vertikaliai:
1. Ankštinių šeimos žolinis dvimetis, pusiau kultūrinis augalas. 
2. Kvapni šluotelė, kuria vanojamės pirtyje. 3. Skambi daina „Vėl 
gegužio...“. 4. Gyvūnų statinys kiaušiniams dėti, perėti, jauniklius au-
ginti ir slėptis nuo priešų. 5. Didelis miškų masyvas – Labanoro .... 
6. Kalendorinės vasaros pirmasis mėnuo. 10. Musinukinių šeimos 
labai judrus, dažnas paukštelis. 13. „Gyvatės“ žolė. 14. Gvazdiki-
nių šeimos augalas gulsčiu šakotu stiebu (Cucubalus). 16. Lietuvos 
nacio nalinis paukštis. 17. Ankštinių šeimos nuodingas, vaistinis, 
medingas, pašarinis augalas (Coronilla). 22. Grybų sukelta daigų 
pašaknio liga. 23. Daugiametis, 4-10 cm aukščio žolinis kartuolinių 
šeimos augalas (Asarum). 25. Karpažolinių šeimos nuodingas, vais-
tinis, dažinis augalas (Mercurialis). 28. Paukštis ir sanitarinis mazgas 
tuo pačiu pavadinimu. 29. Kerpė, išsikerojusi plačiomis, stambiomis 
skiautėmis (Lobaria). 30. Daugiametis, žolinis, maloniai kvepiantis 
drėgnų vietų augalas. 32. Netaisyklingai sustorėjęs, susisukęs (Hel-
vella) genties tuščiaviduris, briaunotas, grybas.

Horizontaliai:
7. Pavasario mėnuo ir paukštis tuo pačiu pavadinimu. 8. Vėdryninių šeimos 
miškų ir pievų stambokas nuodingas, vaistinis augalas (Thalictrum). 9. Skėčių 
(Libellulidae) šeimos vabzdys. 11. Iškirstas miško plotas. 12. Kielinių šeimos 
nedidelis paukštis (Macronyx). 15. Vištelinių šeimos paukštis, kurio visas kū-
nas vienspalvis – matinės juodos spalvos, ant kaktos balta odos plokštelė. 
18. Plėšrusis paukštis, kuris eilėraščiuose pavadinamas aru. 19. Kitas gluos-
nio pavadinimas. 20. Graižažiedžių šeimos sausų vietų vaistinis, dekoratyvi-
nis augalas (Antennaria). 21. Nuo antikos laikų žinomas augalas, kurį gerai 
žinojo graikai ir romėnai, valgydavo kaip virškinimą gerinantį vaistą po sun-
kaus maisto ar persivalgymo (Inula). 24. Nedidelis kikilinių šeimos paukštis, 
aplink kurio snapo pamatą yra raudona juostelė. 26. Kryžmažiedžių šeimos 
bergždynų piktžolė, vaistinis augalas (Sisymbrium). 27. Vandens riešutas. 
31. „Purvo„ žolė. 33. Brijinių šeimos samanų gentis. 34. Ankstyva pavasario 
miškų gėlė, pražystanti iš karto po žibuoklių ar net kartu su jomis. 35. Pataisi-
nių šeimos, padraikų genties augalas. 36. „Šuns“ vyšnia. 

Sunkesni žodžiai: raženis, tulikas, platužė, debesylas, pikulė.

Kai pražiįsta papartis...!
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Sudarė ONA GYLIENė

Kryžiažodžo „Žaliasis pavasaris“ (2013 m. Nr. 5) atsakymai:
Vertikaliai: 1. Bereinis; 2. Antis; 3. Klevas; 4. Brėžis; 5. Pempė; 6. Vilkpupė; 10. Ledspira; 
13. Šaltinutė; 14. Plauretis; 16. Blandis; 17. Sniegas; 22. Širdažolės; 23. Žioveinis; 
25. Karetaitė; 28. Baublys; 29. Primulė; 30. Dygutė; 32. Pikulė.

Horizontaliai: 7. Berniklė; 8. Artvenis; 9. Medis; 11. Špokė; 12. Pavasaris; 15. Vilkas; 
18. Plempė; 19. Aldrūnė; 20. Pliusnė; 21. Lendrūnas; 24. Lipikas; 26. Bitutė; 27. Žiedas; 
31. Saulašarė; 33. Genys; 34. Mirta; 35. Snaudalė; 36. Burbulis.

Atsakymas - SKANI KLEVO SULA 

Už kryžiažodžio „Žaliasis pavasaris!“ 
(išspausdinto 2013 m. Nr. 5) atsakymus 
UAB ,,MMC Forest“ įsteigtą prizą 

 gyvatvorės žirkles laimėjo Nerijus Smalskys. 
Dėl prizo kreipkitės el. paštu info@musu-girios.lt 
arba tel. 8687 10616



Lietuvos spygliuočių veislių 
entomokompleksai ir nustatyti miško 
apsaugos priemonių sistemos principai
(Miškų entomologijos mokslas 1956-1979 m. )

Neseniai išleistas prof. Vytauto Valentos pa-
rengtas išsamus 286 psl. leidinys rusų kalba 
apie miško apsaugą nuo miškui kenksmingų 
vabzdžių. Jame panaudoti prof. V. Valentos 
ir jo buvusių aspirantų (9 doktorantų) šalies 
miškuose per 22 metus vykdytų tyrimų ori-
ginalūs duomenys. Šie tyrimai daugiausia 
vykdyti įvairiuose spygliuočių medynuose 
Varėnos, Druskininkų, Valkininkų, Alytaus, 
Vilniaus, Jurbarko, Telšių, Kretingos miškų 
urėdijose. Remtasi ir tyrimų duomenimis, 
sukauptais autoriui vadovaujant ūkiskai-
tiniams, studentų bakalauriniams ir ma-
gistriniams darbams, susijusiems su miško 
apsauga, gamtosauga, regioniniais parkais, 
rezervatais. Leidinyje pateikiamos spygliuo-
čių medynams ūkiškai žalingos kenkėjų 
(vabzdžių) rūšys, jų paplitimas, žalingumas, 
biologija, ekologiniai savitumai. Pristatomos 
kenkėjų židinių nustatymui parengtos dia-
gnostinės lentelės, žalingumo slenkstiniai 
principai. Biologiniai duomenys susieti su 
klimato sąlygomis (temperatūra, krituliai). 
Nustatyti vabzdžių vystymosi fazių slenks-
čiai, jie susieti su fenoindikatoriais. 

Atlikti nuoseklūs tyrimai apima visas 
medžių ekologines grupes: miško želdinius 
ir žėlinius, jaunuolynus, pribręstančius ir 
brandžius medynus bei nukirstus medžius. 
Atskirai buvo tiriama kirtaviečių entomofau-
na, miško sodmenų ir miško želdinių apsau-
gos metodai ir būdai, taikomos apsaugos 
priemonės. Jais remiantis parengta originali 
integruotų kovos priemonių sistema. 

Leidinys išleistas autoriaus lėšomis, to-
dėl dėl jo kainos ir įsigijimo kreiptis: el.paštu 
vytautas.valenta@post.skynet.lt arba mob. 
tel. 8612 73 170.   

MG inf.

Iš langelių, pažymėtų spalvotais skaičiais, sudarykite frazę.
Atsakymus iki birželio 15 d. siųskite: adresu VšĮ „Mūsų girios“, 
A. Juozapavičiaus g. 10 a, 09311 Vilnius arba el. paštu info@musu-girios.lt. 
Žinutėje įrašykite kryžiažodžio atsakymą, vardą, pavardę. 
(Pvz., Medkirtys, Vardenis Pavardenis).

Nugalėtojo, kuris bus nustatytas burtų keliu, laukia UAB „MMC FOREST“
įsteigtas prizas – kardas – idealus pagalbininkas jaunuolynų valymui ir šviesinimui. 

Loterijoje dėl prizo negali dalyvauti redakcijos darbuotojai ir jų šeimų nariai.

Netekome 1950-2000 m. miškotvarkoje dirbu-
sio miškininko, darbštaus, sumanaus ir išmin-
tingo žmogaus, mokslų daktaro Romualdo 
Krogerto, kilusio iš Ukmergės. 

Prisimindamas savo profesinio kelio pradžią, 
Romualdas pasakodavo, kad baigus 1947 m. 
buvusią Ukmergės A. Smetonos gimnaziją, 
motina norėjo, kad jis mokytųsi daktaru, tė-
vas – girininku. Pradžioje įstojo į Vilniaus uni-
versiteto Medicinos fakultetą, tačiau supratęs, 
kad medicina – ne jo prigimčiai, atsiprašė mo-
tinos ir parašė pareiškimą į Miškų ūkio fakulte-
tą. Laikyti papildomų stojamųjų egzaminų ne-
reikėjo. Miškininkystės studijas baigė 1952 m. 
jau Kaune, LŽŪA. 

Dar studijuodamas jis pasirinko miškotvarki-
ninko kelią: baigęs tris kursus, nuo 1950 m. va-
saromis dirbo tuometiniame ,,Miško projekte“. 

Jaunystėje aktyviai sportavo, ugdė ištvermę, tai 
pravertė darbe. Jis pažino visas miškotvarkinio 
darbo grandis: dirbo matininku, taksatoriaus 
padėjėju, taksatoriumi, vyresniuoju inžinieriu-
mi, vyriausiuoju inžinieriumi, būrio viršininku, 
vykdė žemės reformą. Kaip pats yra sakęs, neį-
domiausias buvo administracinis darbas, 1957-
1958 m. dirbant vyriausiuoju inžinieriumi. R. 
Krogertas išvaikščiojo ir aprašė apie 150000 ha 

N a u j i  l e i d i n i a i I š ė j ę  n e g r į ž t i

Romualdas 
Krogertas

1928 08 08 – 2013 05 18

miškų Lietuvoje, dalyvavo ekspedicijose, tvar-
kant miškus Rusijoje (Udmurtijoje) 1953 m., 
Irkutsko srityje 1963-1966 m. bei pamaskvėje. 

Dirbdamas būrio viršininku, rengė miškų ūkio 
organizavimo ir išvystymo projektus miškų 
ūkiams, dirbo prie didelės apimties projekto 
Rusijos Čeremchovo miškų ūkiui. 

Vykdant miškų inventorizaciją Žemaitijoje, 
R. Korgertas matė 1967 m. rudens audros ti-
kruosius padarinius. Todėl kilo mintis plačiau 
panagrinėti priežastis, kodėl taip buvo sunio-
koti miškai, pagalvoti, kaip padidinti jų atsparu-
mą vėtroms. Apibendrinęs daug miškotvarkos 
informacijos, neatsitraukdamas nuo tiesioginių 
pareigų, parengė disertacinį darbą „Medynų 
vėjovartiškumas ir ūkinių priemonių komplek-
sas jų atsparumui didinti“, kurį 1984 m. apgynė 
Minske. Tai buvo vienintelis mokslinis darbas, 
kuriame įvertinti 1967 m. audros padariniai bei 
nustatyti besikartojantys (ypač eglynų) nioko-
jimo periodai. Už šį darbą 1994 m. jam suteik-
tas agrarinių mokslų daktaro vardas. 

Kolega aktyviai dalyvavo tuometinės Miškų 
ūkio mokslinės techninės draugijos veikloje, 
buvo atsakingas už naujų technologijų diegi-
mą miškotvarkos institute, tobulino taksavimo 
ir projektavimo normatyvus. 

Institutui 1992 m. įsitraukus į žemės reformos 
darbus, R. Krogertas stropiai vykdė miškų grą-
žinimą savininkams Kelmės rajone. Romualdui 
Krogertui buvo būdingas darbštumas, kruopš-
tumas, todėl jis kantriai atlikdavo ribinius miško 
sklypų matavimus ir stebėjosi agronomų atlie-
kamais netiksliais „dvimetrių“ matavimais, kurie 
vėliau į reformą įnešė daug painiavos. Jis rengė 
privačių miškų miškotvarkos projektus savinin-
kams, šį darbą tęsė ir būdamas pensijoje.

Kilęs iš muzikalios šeimos, R. Krogertas turėjo 
šių gebėjimų: puikiai grojo akordeonu, pia-
ninu, dainavo, buvo nepakeičiamas instituto 
meno saviveiklos puoselėtojas ir organizato-
rius. Su kitais balsingais miškotvarkos vyrais 
ilgą laiką dainavo Kauno „Perkūno“ chore. Už 
gerą, linksmą būdą, bičiuliškumą buvo mėgia-
mas kolektyve.

Amžinajam poilsiui kolegą palydėjome į Kauno 
Karmėlavos kapines. 

Nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną Pran-
cišką, dukrą Violetą, sūnų Mindaugą, kitus ar-
timuosius.

Buvę bendradarbiai



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

Su 30-uo ju gim ta die niu
Liepos 1 d. šią su kak tį pa žy min tį Valkininkų 
miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos 
ir tech ni nio pa da li nio pagalbinį darbinin-
ką JUSTINą BALIONĮ, 8 d. – Kauno miš kų 
urė di jos Raudondvario gi ri nin ki jos gi ri nin-
ko pa va duo to ją TOMą VALIAUSKą, 20 d. – 
Nemenčinės miš kų urė di jos Žeimenos gi-
ri nin ki jos gi ri nin ko pa va duo to ją EDVARD 
VALUJEVIČ. 

Su 40-uo ju gim ta die niu
Liepos 2 d. šią su kak tį pa žy mintį Šalčininkų 
miškų urėdijos Rūdninkų gi ri nin ki jos miškų 
ūkio darbininką TADEUŠ ŠEMATOVIČ, 7 d. – 
Raseinių miškų urėdijos Padubysio gi ri nin-
ki jos girininką NERIJų SUTKEVIČIų, 20 d. – 
Valstybinės miškų tarnybos Miškotvarkos 
skyriaus vyriausiąjį specialistą KAZIMIERą 
GINIŪNą, 21 d. – Kazlų Rūdos mokomosios 
miš kų urė di jos me de ly no darbininką ARŪ-
Ną ČIURLIONĮ, 23 d. – Telšių miš kų urė di jos 
Platelių gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va duo to ją 
VIDMANTą BALSĮ, 24 d. – KMAI kolegijos 
lektorę INGRIDą POŠKIENę.

Su 50-uo ju gim ta die niu
Liepos 3 d. šią su kak tį pa žy mintį Utenos 
miš kų urė di jos vairuotoją-trak to ri nin ką SAU-
LIų LASĮ, 6 d. – Panevėžio miš kų urė di  jos 
Raguvos gi ri nin ki jos miškų ūkio darbininką 
PETRą KAPŠĮ, 7 d. – Kuršėnų miš kų urė di jos 
Gedinčių gi ri nin ki jos girininką ZIGMANTą 
SAVICKą, Šven čio nė lių miš kų urė di jos me-
die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa-
da li nio medienos ruošos operatorių STA-
NISLOVą BAUBINą, 12 d. – Varėnos miš kų 
urė di jos vyriausiąjį miškininką DEIMANTą 
STANKEVIČIų, Trakų miš kų urė di jos Seme-

liškių gi ri nin ki jos gi ri nin ko pa va duo to ją 
VYTAUTą ŠMIGELSKą, 14 d. – Trakų miš kų 
urė di jos Rūdiškių me die nos ruo šos, pre-
ky bos ir tech ni nio pa da li nio medienvežio 
automobilio vairuotoją STASĮ ARLAUSKą, 
15 d. – Šakių miš kų urė di jos me die nos 
ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio 
medvežės operatorių ARVYDą ŠIMAITĮ, 
16 d. – Ig na li nos miš kų urė di jos Dūkšto gi-
ri nin ki jos girininko pavaduotoją ARVYDą 
ŠTUKėNą bei šios miš kų urė di jos medie-
nos ruošos traktorininką ROBERTą GUIGą, 
18 d. – Šven čio nė lių miš kų urė di jos me die-
nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa da li nio 
medienvežio automobilio vairuotoją JONą 
KALECKą, Varėnos miš kų urė di jos Dubičių 
gi ri nin ki jos miško pjovėją VALDEMARą 
BALCIUKEVIČIų, 21 d. – Ig na li nos miš kų 
urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech-
ni nio pa da li nio medienvežio automobilio 
vairuotoją ARVYDą RAGAUSKą, 25 d. – Tel-
šių miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre-
ky bos ir tech ni nio pa da li nio medkirtės 
operatorių ARTŪRą PETKINĮ, 28 d. – Telšių 
miš kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos 
ir tech ni nio pa da li nio medienvežio auto-
mobilio vairuotoją ROBERTą JUNDULą, 
29 d. – Pakruojo miš kų urė di jos Klovainių 
gi ri nin ki jos girininko pavaduotoją EDMUN-
Dą ŽVIGAITĮ, Šakių miš kų urė di jos Gelgau-
diškio girininkijos miško darbininką GIN-
TAUTą PUSDEŠRĮ, 31 d. – Valkininkų miš kų 
urė di jos Tiltų girininkijos girininką VIRGINI-
Jų POCKEVIČIų, Mažeikių miš kų urė di jos 
me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio pa-

da li nio medienvežio au to mo bi lio vai ruo to-
ją STANISLOVą SAVICKĮ. 

Su 60-uo ju gim ta die niu
Liepos 3 d. šią su kak tį pa žy minčią Anykščių 
miš kų urė di jos buhalterę VIDą ŠALTENIE-
Nę, 4 d. – Rokiškio miš kų urė di jos inžinierių-
energetiką EDVARDą MALAKAUSKą, Ma-
žeikių miš kų urė di jos RMC meistrą ROMą 
VAIŠNORą, 10 d. – Alytaus miš kų urė di jos 
mechaniką JUOZą VERCINSKą, Prienų miš-
kų urė di jos me die nos ruo šos, pre ky bos ir 
tech ni nio pa da li nio šaltkalvį-tekintoją AL-
GIRDą ANANKą, 11 d. – LAMMC Miškų ins-
tituto buhalterę VIRGINIJą JURELIONIENę, 
14 d. – Prienų miš kų urė di jos medienos ruo-
šos inžinierių RIČARDą LAKAVIČIų, 18 d. – 
Kazlų Rūdos mokomosios miš kų urė di jos 
me die nos ruo šos, pre ky bos ir tech ni nio 
pa da li nio valytoją BIRUTę JANULAITIENę, 
20 d. – Anykščių miš kų urė di jos medelyno 
darbininkę VIDą MOTIEJŪNIENę. 

Liepos 27 d. su ka ks 75-eri bu vu siam ilga-
mečiam Rokiškio miš kų urė di jos Girios gi-
rininkijos girininkui JUOZUI ALGIMANTUI 
BINKAUSKUI. 

Su 80-uo ju gim ta die niu
Liepos 6 d. šią su kak tį pa žy mintį bu vu sį 
ilgametį Kauno miš kų urė di jos miškų ūkio 
inžinierių BRONIų MARCINKEVIČIų.

Liepos 6 d. su kan ka 85-eri bu vu siai ilgame-
tei Rokiškio miš kų urė di jos vyriausiajai eko-
nomistei BIRUTEI MIKŠIENEI, 15 d. – bu vu-
siam ilgamečiam Kretingos miš kų urė di jos 
Palangos girininkijos girininkui BRONIUI 
KONDRATUI. 

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

Aplinkos ministerijos Miškų departamente:
GEDIMINAS JASINEVIČIUS, dirbęs Miškų ūkio plė-
tros skyriaus vyriausiuoju specialistu, 2013 m. kovo 
15 d. paties prašymu atleistas iš šių pareigų, perėjus 
dirbti į Europos miškų instituto Klimato kaitos ir dar-
naus vystymosi skyrių jaunuoju mokslo tyrėju.

Generalinėje miškų  urėdijoje:
IEVA KRIKŠTAPONIENė, dirbusi 
Miško resursų ir prekybos medie-
na skyriaus vedėja, pačios prašy-
mu 2013 m. gegužės 20 d. atleista 
iš šių pareigų. 

Ukmergės miškų urėdijoje:
MANTAS KAZLAUSKAS, g. 1988 m., baigęs 
2013 m. ASU Miškų ir ekologijos fakultete 
magistro studijas, 2013 m. balandžio 2 d. pa-
skirtas medienos ruošos inžinieriumi. Prieš 
tai dirbo Balelių girininkijoje eiguliu. 






